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Uitbreiding Eekhoorn 
voorziet in behoefte

www.championshop.nl
Snel, goedkoop en eenvoudig on-line

of deskundig in de winkel,
natuurlijk bij ... Champion Biljarts

“Alles voor de biljarter”
Malburgse Sluis 23, 6833 KA Arnhem ☎026-3515919

info@championbiljarts.nl

Luc Verhoeven

Openingsuren :
maandag gesloten
dinsdag 9.30 - 12u   13 - 18u

woensdag 9.30 - 12u   13 - 18u

donderdag 9.30 - 12u   13 - 18u

vrijdag 9.30 - 12u   13 - 18u

zaterdag 9.30 - 16u doorlopend

Antwerpsesteenweg 109
2390 MALLE

Tel. +32 (0)3 312 11 59

Gsm +32 (0)475 64 26 10

e-mail: renata@verhoeven-biljarts.be

www.verhoeven-biljarts.be

B.T.W.-BE-0416.735.160

www.burgmans-biljarts.nl

Neerrijt 51, 
5575 CB Luyksgestel
+31 (0)497 542214

Burgmans Biljarts

1500 m2 shop & showroom in Antwerpen
Ook online via www.amusement.be

/amusementbe

GRATIS
MEENEMEN

Lees verder op pagina 2

’s-Hertogenbosch Oosterhout
Frank Dekkers Willem Dekkers
Zilverberg 29 5234 GL Vijfhuizen 7 4901 PB
06-13782914 06-12021593

BILJARTS? DEKKERS!
Sinds 1924 al vier generaties vakmanschap

Nieuwe of gereviseerde biljarts,
onderhoud, reparatie, keuen, biljartartikelen
voor horeca, particulier of instelling.

www.biljartcomputer.nl    013-4634703

Er wordt nog hard gewerkt aan de Seterseweg in Oosterhout. Foto: Ad Smout

De goedkoopste biljartwebshop
van Nederland

biljart boetiek.nl
0164 244164

e mail: biljart1@planet.nl

De toenemende belangstelling en het verdwijnen van twee biljartlocaties
in het naburige Dorst, zijn mede de aanzet geweest voor uitbreiding van
De Eekhoorn. Aan de Seterseweg in Oosterhout wordt nog hard gewerkt
om een en ander tijdig klaar te krijgen.

http://www.championshop.nl
mailto:info@championbiljarts.nl
mailto:renata@verhoeven-biljarts.be
mailto:renata@verhoeven-biljarts.be
http://www.verhoeven-biljarts.be
http://www.verhoeven-biljarts.be
http://www.burgmans-biljarts.nl
http://www.amusement.be
http://www.biljartcomputer.nl
mailto:biljart1@planet.nl
https://www.biljartwinkel.nl
https://www.iwansimonis.com
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Twintigste Mart van der Heijden 
arbiterstoernooi

In het weekeinde van 5 tot en met 7 juli
werd in de Hazelaar te Rosmalen weer
het nationaal arbiterstoernooi gespeeld.
Dit jaar was het 20 jaar geleden dat
Mart van der Heijden samen met Tim
Oortman in Hapert het NAT (Nationaal
Arbiters Toernooi) voor het eerst organi-
seerde. Na een periode in Hapert werd
er enkele jaren in Ravenstein gespeeld.
Vanaf 2009 is het vaste adres de Haze-
laar te Rosmalen met de gastvrije uitba-
ters Marco en Frank.
Dit jubileumtoernooi werd door de le-
den van de huidige organisatie voor het
laatst georganiseerd. Ze hoopten van
harte dat dit gezellige toernooi een op-
volgende organisatie kreeg. Gelukkig
kon spreker Peter Boers de volle zaal

het drietal Johan Jansink, Jan Kingma
en Marco Ubbink als hun opvolgers pre-
senteren.
Jeannette Habraken hield de eer van
het arbiterskorps district Oss hoog en
werd ongeslagen kampioen bij het
bandstoten. Zij speelde een fantastisch
toernooi, alle partijen werden in winst
omgezet behaalde een algemeen moy-
enne van 1,379 een beste partij van
1,928 en een hoogste serie van negen.

De kampioenen
Kader: Peter Boers
Driebanden groot:Dominique van Andel
Driebanden klein: Emile Havers
Bandstoten: Jeannette Habraken
Libre: Jan Kingma

De kampioenen. Foto Henry Thijssen

Frank van Rooij winnaar 
Burgmans Biljarts wisselbokaal

Op zondag 9 juni werd op golfbaan
Gendersteyn wederom gestreden om
de Burgmans Biljarts wisselbokaal. De-
ze golfwedstrijd, speciaal voor drieban-
den groot spelers, werd voor de 6e
maal georganiseerd.
Het werd een prachtige dag met mooi
weer en ook de sfeer was uitstekend.
Na afloop van de wedstrijd bleek dat
Frank van Rooij overduidelijk de dag-
winnaar was met 36 punten. De 2e
plaats bleek voor Martin Spoormans en
Marcel van Berkel wist de 3e plek te be-
halen. De neary ging naar Marcel van

Berkel en de tweary kwam op naam
van Martin Spoormans.
De dag werd afgesloten met een hapje
en een drankje en de afspraak dat er
volgend jaar een 7e editie komt. De da-
tum hiervoor wordt later bekendge-
maakt, zodat we rekening kunnen hou-
den met de laatste wedstrijden van het
biljartseizoen 2019-2020. Nieuw is dat
de winnaar van het toernooi mag be-
palen op welke golfbaan de wedstrijd
de eerstvolgende keer wordt gespeeld.
Dus aan Frank van Rooij de eer, om een
baan uit te zoeken.

Winnaar Frank van Rooij staat vierde van rechts

Dagbiljarten PK driebanden klasse 1-2-3

Goud voor Stok, Van der Linden en 
Picocrie bij NK in 't Ivoor te Boxtel 
Derde klasse
Spannend tot het ein-
de want na 2 ronden
staat Fred Stok op 4
punten, Jan Pullens
(De Molenvliet) en
Ivo Smits op 2 pun-
ten en Franz Hucht
nog zonder zege.
Het % caramboles
stond heel dicht bij
elkaar. Fred Stol
moest het vervolgens
opnemen tegen Jan
Pullens maar verloor
zodat Ivo Smits bij
winst op % caramboles toch nog kans
maakte op de titel. Maar helaas werd
de druk en de (in)spanning van de lan-
ge dag de man in de rolstoel iets teveel
en verloor tegen Franz Hucht, zodat
toch Fred Stok met de gouden plak naar
huis ging, Jan Pullens werd 2e, Ivo Smits
3e en Franz Hucht 4e.  

Tweede klasse
Hier was het aantal spelers dat kans
maakte op goud gereduceerd tot twee,
Aad van Holstein en Nol van der Linden
hadden elk al vier punten behaald. 
Ben van der Schaal en Theo Reintjes
stonden nog met lege handen. Voor het
brons werd de strijd gewonnen door
Van der Schaal zodat Reintjes op de
vierde plaats eindigde. Het duel voor
goud werd gewonnen door Nol van der
Linden die in de slotfase tegen Aad van
Holstein zijn zenuwen het beste onder
controle leek te hebben.

Eerste klasse
Na 2 ronden staat Pons Gomes op 4
punten en Dingeman Picocrie en Henk
Schook op 2 punten met Hilbert de
Vries (De Veemarkt) nog zonder zege.
In de laatste speelronde moest Pons Go-
mez het opnemen tegen Schook. Voor
Gomez was waarschijnlijk de dag te
lang of waren het toch ook hier de ze-
nuwen of toch de fantastische partij die
Henk Schook speelde met 24 treffers in
27 beurten? Zodoende kwam Henk
Schook op 4 punten met een beter %
caramboles dan Pons Gomez. Die had
zijn voordeel ingeleverd door niet ver-
der te komen dan de helft van zijn te
maken caramboles. Door het verlies van
Gomez kwam ook Dingeman Picocrie
zich melden voor de gouden plak. Met
een fantastische partij van 1.333 was
er geen twijfel meer mogelijk, het goud
was in de pocket voor de speler van ver-
eniging Den Bolder.

Op de foto de 3 Nederlands kampioenen met vlnr: 
Dingeman Picocrie 1e klasse, Nol van der Linden 2e klasse

en Fred Stok 3e klasse. Foto: Nico van Alebeek

Vervolg van de voorpagina
Tijdens een gesprek met uitbaters vader
Arie en zoon Jerry Hermans straalt het
enthousiasme voor de biljartsport er van
af. Beiden werken ze zich dan ook in
het zweet om samen met de bouwploeg
tot het door hun gewenste resultaat te
komen. In een korte ingelaste pauze
maken ze duidelijk hoe belangrijk het is
om voldoende capaciteit te hebben.
“We hebben straks vier matchtafels en
vier kleine tafels. Hierdoor hoeven we
niet meer om te bouwen voor grotere
toernooien, zodat alle biljarts gewoon
op hun plaats kunnen blijven staan. Er
zijn bij ons negen divisieteams uit de
nationale driebandencompetitie ge-
vestigd, waarvan twee in de Buffalo Le-
ague. De distritsteams driebanden groot
spelen nu ook op twee tafels, wat om
extra capaciteit vraagt. Met de teams
die er vanuit Dorst bijkomen en de
steeds grotere vraag naar trainingsmo-
gelijkheden hebben we straks, ondanks
de uitbreiding, een hoge bezettings-
graad,” maakt Arie duidelijk. Wanneer
over korte tijd de werkzaamheden zijn
voltooid, draagt het resultaat zeker bij

tot verrijking van de biljartsport. 

Toekomst
Ook zoon Jerry ziet de toekomst positief
tegemoet. “We gaan het nieuwe sei-
zoen in met twee formaties in de hoog-
ste driebanden klasse. Met het eerste
team streven we ernaar om bij de eerste
drie te eindigen, wat recht geeft op
deelname aan de play-offs. De verster-
king met Peter Ceulemans kan daar ze-
ker toe bijdragen. Het uit de eerste divi-
sie gepromoveerde tweede team heeft
allereerst als doelstelling om te handha-
ven. Gezien de kwaliteit en de gezonde
wedstrijdmentaliteit van de spelers is de
kans graat, dat het ze gaat lukken”. 
De thuiswedstrijden in de Buffalo Lea-
gue die bij De Eekhoorn worden ge-
houden kunnen rekenen op veel publie-
ke belangstelling. Zeker ook van ver
buiten de gemeente grenzen. Hoewel
bij de start van de nieuwe competitie
nog lang niet alle werkzaamheden zijn
afgerond, zorgen Bianca, Arie en Jerry,
mede gesteund door hun crew ervoor
dat de biljartliefhebbers goed worden
ontvangen.

Uitbreiding Eekhoorn voorziet in behoefte

(Advertorial)

Biljart Boetiek gaat nieuwe koers 
varen
Ton en Jacqueline van Halem uit Bergen
op Zoom gaan met hun Biljart Boetiek een
andere koers varen. Sinds 1 augustus van
dit jaar is men een internetwinkel gestart.
Op hun site www.biljart-boetiek.nl treft
men het complete assortiment aan. De
winkel aan het Emmaplein in hun woonplaats is hiermee komen te vervallen. Vol-
gens het ondernemende duo gaat het om een eigentijdse beslissing, die voor de
huidige en potentiele klanten veel voordeel gaat brengen. Voor de levering van
biljarts en het onderhoud hiervan blijft men dezelfde service bieden als voor-
heen. Het telefoonnummer: 0164-244164 en het e-mailadres: biljart1@planet.nl
blijven ongewijzigd.

http://www.biljart-boetiek.nl
mailto:biljart1@planet.nl
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Contact: West Nederland 
  Ad Smout
  Marlies van Venrooij
  Tel.: 0416-343819
  E-mail: duoprint@planet.nl
  Frans Pelders
  Tel.: 06-12815082
  E-mail: info@franspelders.nl

Contact: Oost Nederland
  Jan Rosmulder
  Tel.: 0493-320012
  06-24945434
  E-mail: janrosmulder@gmail.com

Contact: België
  Bart Van Reeth
  Tel.: 0032-(0)485286593
  E-mail: bart.van.reeth2@telenet.be

Ten Eiken 30 - 5528 BJ Hoogeloon
Tel.: 0497-843645
E-mail: twgrafisch@gmail.com

Postbus 387, 5140 AJ Waalwijk
Telefoon 0416-343819
E-mail: duoprint@planet.nl
facebook.com/De Biljart Ballen
IBAN: NL52 INGB 0675 1531 31
www.debiljartballen.nl
Advertentietarieven op aanvraag.
Verschijnt tien maal in het seizoen.
Totale oplage: 26.000 exemplaren

COLOFON
DE BILJART BALLEN
Een uitgave van

Vormgeving:
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nummer 
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2 oktober

2019
Copy inleveren bij voorkeur 

direct na de wedstrijden

Open Brabants Kampioenschap driebanden voor teams

't Ivoor houdt de eer hoog 
in thuisbasis te Boxtel

Op zaterdag 6 juli is bij 't Ivoor in Box-
tel de finale van het Open Brabants
Kampioenschap voor driebandenteams
gespeeld. De poulewedstrijden, 12 pou-
les van 4, zijn gestart in de week van
29 april en 16 juni geëindigd. De num-
mers één werden vervolgens verdeeld
over 6 groepen van 2 teams om de
knock-out fase te spelen. De eindstrijd
werd gespeeld in 2 poules van 3 teams.
Poule 1:
Ice Tea uit Boxtel met Henk Goettsch en
Cor van Beers
't Hartje 2 uit Oosterhout met Cees
Kooijman en Theo Bambacht
de Deurzakkers uit Oss met Peter van
Rossum en Geert van Lith

Poule 2:
't Ivoor 1 met Huub
Wilkowski, Marco
van Gorp en Emanu-
al Coort
't Boerke uit Rijen
met Hans Erkeland
en Gerard Graauw-
mans
't Caves 1 uit Wintel-
re met Toon van
Boxem en Huub van
Rooij
Na deze finale pou-
lewedstrijden gingen
de nummers 1 strij-
den voor het kampi-
oenschap, de run-
ners-up voor de der-
de plaats. Voor de

Deurzakkers uit Oss op de 5e plaats en
't Caves uit Wintelre op de 6e plek was
het toernooi klaar. Nu begon de strijd
tussen 't Ivoor 1 en Ice Tea voor de eer-
ste plaats. 't Boerke en 't Hartje 2 gin-
gen de strijd aan om de derde positie.
Na spannende partijen met mooie ca-
ramboles en soms vreemde klosballen
kwam de uitslag op het bord:
1. 't Ivoor 1 met 20 punten
2. Ice Tea met 15 punten 
3. 't Boerke met 20 punten
4. 't Hartje 2 met 16 punten.
't Ivoor 1 van harte gefeliciteerd met het
behaalde succes. Namens de organisa-
tie van de OBK worden de tellers en
schrijvers en de officiële arbiter Hennie
Pols (Caves) bedankt voor hun inzet. De
supporters voor hun aanwezigheid, dat
is een stimulans voor de spelers. De
crew van 't Ivoor voor de goede verzor-
ging van het natje en het droogje, voor
de geweldige accommodatie.

Simonis Biljartlakens en Saluc/Aramith 
verlengen samenwerking met KNBB
De wereldwijde marktleiders Simonis Bil-
jartlakens en Saluc/Aramith hebben on-
langs hun jarenlange samenwerking met
drie jaar verlengd. De KNBB is bijzonder
trots op de vernieuwde samenwerking,
waarmee Simonis Biljartlakens de
Nederlandse biljartsport zowel financi-
eel als materieel ondersteunt. Simonis Biljartlakens is daarmee de langstlopende
sponsorrelatie van de KNBB. Eveneens is men verheugd met de verlengde
samenwerking met biljartballenproducent Saluc/Aramith. In beide gevallen acht
men de kwaliteit van groot belang. Aramith biljartballen worden daarom ingezet
op alle toonaangevende evenementen van de sectie driebanden, KVC, sectie
pool en sectie snooker. Voor KVC, sectie pool- en snooker wordt Simonis Biljart-

lakens de exclusieve lakenpartner voor
de Landsfinale, NK vijfkamp, Masters Ar-
tistiek, finale van de NK’s ere –en eerste
klasse groot, alle NK’s pool en snooker.

In Memoriam

Hidde van der Bijl (1933 – 2019)
Wie Hidde gekend heeft, zal hem niet snel verge-
ten. Zeker de leden van Sociëteit de Harmonie en
-in het bijzonder- van Biljartclub de Harmonie niet.
De Sociëteit was een  belangrijk thuis voor hem,
de biljartclub zijn club. En biljarten was zijn sport.
In zijn topjaren was hij een goede libre- en kader-
speler. Maar Hidde zal -wat biljarten betreft- voor-
al herinnerend worden als opleider, als leraar. Tot
op het laatst was Hidde altijd bereid iemand aan-
wijzingen te geven hoe hij of zij beter kon trekken,
doorstoten, overhouden, piqueren, etc.  Als biljart-
instructeur heeft hij veel mensen opgeleid tot bil-
jartleraar. Zo is hij verantwoordelijk geweest voor
het (beter) leren biljarten van heel veel mensen.
Hidde was ook de initiatiefnemer tot het oprichten
van een jeugdbiljartclub, waar elke zaterdagochtend in de Sociëteit jongeren
van 8 tot 18 les van hem kregen.
Opleiden deed Hidde niet alleen in praktische zin, ook organisatorisch als op-
leidingscoördinator van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) is hij ve-
le jaren actief geweest. Terecht is hij mede daarom tot Bondsridder benoemd.
Op districtsniveau herinneren velen van ons  Hidde als de grote verbindende
kracht door het jarenlange eindredacteurschap van de nieuwsbrief van het
district. Nou ja nieuwsbrief, het was eigenlijk altijd een boekje (toen nog hard-
cover), dat door veel biljarters graag gelezen wordt. Ook omdat Hidde zijn me-
ning  in het redactioneel commentaar niet onder stoelen of banken stak. Vanwe-
ge de grote betekenis die Hidde heeft gehad voor het district werd hij benoemd
tot erelid. Om dezelfde reden is Hidde kort voor zijn overlijden ook erelid van
Biljartclub de Harmonie geworden.
En we zullen ons Hidde herinneren als de man aan de stamtafel die over veel za-
ken een mening had. Of het nu ging over de problemen in Nederland of verder
weg en vooral over zaken als het biljarten, de Sociëteit en de biljartclub: Hidde
vond er wel wat van. En als hij een mening had, dan had hij die ook!
Hidde zijn favoriete woord is altijd ‘betrekkelijk’ geweest. Op bijna alles in het
leven, alsook het leven zelf was dat woord volgens hem van toepassing. Wij we-
ten dat dat nou net niet gold voor zijn grote bijdrage aan de ontwikkeling van
het biljarten. De biljartsport is een belangrijk persoon kwijtgeraakt.

Ruud Boelens

't Ivoor 1 met vlnr. Emanuel Coort, Jacques van Loon, 
Marco van Gorp en Huub Wilkowski. Foto: Jan Rosmulder

NK 2e klasse bandstoten in Roosendaal

Tammo Bijlsma grijpt titel bij De Ram

Bij Café De Ram in Roosendaal is Tam-
mo Bijlsma kampioen van Nederland
geworden in tweede klasse bandstoten.
De Leeuwarder behaalde twaalf wed-
strijdpunten en sloeg daarmee een kloof

van vier punten op Peter Kulsdom en
Wim Zijderveld. Tevens tekende hij met
3.20 voor het hoogste algemeen ge-
middelde. Zijderveld eigende zich met
26 de eer voor de hoogste serie toe.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Tammo Bijlsma Friesche Club 12 3.20 20
2. Peter Kulsdom ’t Centrum 8 3.01 17
3. Wim Zijderveld Amstelbron 8 2.74 26
4. Roland Duis Buitenmolen 7 2.92 24
5. Weslyy Kramer OOW 7 2.64 18
6. Emiel Lardenoye De Kokerel 6 2.52 18
7. Peter van Dongen De Ram 4 2.46 18
8. Jac Janssen TOP 4 2.31 14

Tammo Bijlsma

Wijkcentrum
‘t Schuurtje

Tevens thuishaven van:
Bvm Apollo

Senioren Biljartclub Maarssen
Eredivisieteam Dekker Keukens

Ook het juiste adres voor 
feesten en evenementen

Zwanenkamp 1301
3607 NZ  Maarssenbroek

Tel.: 0346-566600
info@schuurtje.org
www.schuurtje.org

mailto:duoprint@planet.nl
http://www.debiljartballen.nl
mailto:duoprint@planet.nl
mailto:info@franspelders.nl
mailto:janrosmulder@gmail.com
mailto:bart.van.reeth2@telenet.be
mailto:twgrafisch@gmail.com
mailto:info@schuurtje.org
http://www.schuurtje.org
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In 2020 nog meer activiteiten

Vernieuwde Simonis Biljartlakens Landsfinale 2019
groot succes

Jan Eijsink (links), met zijn 94 jaar het oudste bondslid, werd in de finale van het
Open NK 5-Ball verslagen door Erik Kivits. Foto: Peter van Leeuwen
Bij vernieuwingen is altijd maar de vraag: zijn vernieuwingen ook daad-
werkelijk verbeteringen en worden de aanpassingen gewaardeerd en toe-
gepast zoals bedoeld? Bij de Simonis Biljartlakens Landsfinale 2019 wa-
ren de ambities hoog: er werden zoveel vernieuwingen toegepast, o.a.
meer speeldagen, nieuwe uitstraling, meer sfeer en meer side events, dat
het vooraf werd aangekondigd als Landsfinale Nieuwe Stijl. En, dat bleek!

richte bruine café naast de speelzaal
was de sfeer ongekend. De huldigingen
waren iedere dag een hoogtepunt, met
de schitterende kampioensschalen en

meermaals het Wilhelmus. De aankle-
ding werd zelfs zo erg gewaardeerd
dat liefst twee winnende teams de nieu-
we Landsfinale vlag hadden meegeno-
men. Inmiddels is deze door allebei na-
tuurlijk weer keurig teruggebracht –
maar het was een mooie indicatie hoe
deze Landsfinale leefde, en hoe de
vlaggen en banners met het nieuwe
logo werden gewaardeerd.  

Zeer tevreden 
KNBB en KNBB Vereniging Carambole
zijn na deze succesvolle veertigste edi-
tie weliswaar zeer tevreden, maar gaan
niettemin om de tafel om verdere verbe-
terpunten te bespreken. Alles met het-
zelfde doel: de Landsfinale weer te ma-
ken tot hét event waar biljarters en sup-
porters al het hele jaar naar toewerken
en naar uitkijken. In ogenschouw ne-
mend dat ruim 4000 formaties ieder
jaar deelnemen aan de nationale team-
competities, is het bereiken van de
Landsfinale iets unieks.  

Side events
Eén van de side events was het eerste
Open NK 5-ball, het biljartspel dat bij
uitstek geschikt is als lage-instap voor
nog niet heel ervaren spelers, voor jon-
geren en voor ouderen. In de finale won
Erik Kivits van Jan Eijsink, met 93 jaar
het oudste lid van de KNBB. Hiermee
was Erik de eerste Nederlands Kampi-
oen 5-ball! Dit onderdeel wordt volgend
jaar toegevoegd.
Daarnaast was er op woensdag 26 juni
de Open Nieuwegeinse Biljartdag, be-
doeld om mensen uit omgeving Nieuw-
egein bekend te maken met het biljart-
spel, voornamelijk ook ouderen voor
wie eenzaamheid een issue is, of voor
gestopte biljartspelers die misschien
weer eens de keu ter hand willen ne-
men.
Een aantal van deze aanwezigen heb-
ben nog een rol mogen spelen in de
mooie promovideo’s die door het video-
bedrijf van ex-Studio Sport presentator
Edward van Cuilenborg zijn opgeno-
men. De thema’s van de drie video’s
“Eenzaamheid? Niet aan de biljartta-
fel?” “Biljarten & Jongeren? Jazeker!”
en “Biljarten van Generatie op Genera-
tie”
Zoals altijd werd de Landsfinale afge-
sloten met de Vrijwilligersdag. Wie zich

om niet voor KNBB Vereniging Caram-
bole (KVC) heeft ingezet kreeg een
lunch, een heerlijke barbecue, en mocht
deelnemen aan het jaarlijkse vrijwilli-
gerstoernooi. De winnaar was ditmaal
het bestuur van KVC zelf. Bij de komen-
de editie van de Biljartlakens Landsfina-
le zal de aangeklede accommodatie in
sportcomplex Merwestein nog optima-
ler worden benut.

Eindstanden
Klasse A driebanden groot
Team
1. NW Nederland Noord West Nederland
2. BV 't Stuupke Berkel en Slinge
3. Biljartvereniging '75 Eem - en Flevoland 

Klasse B1 driebanden klein 
Team District 
1. Badhuis Het Sticht
2. Krijt Op Tijd '50 Maastricht en Omstreken
3. BV 't Stuupke Berkel en Slinge
Klasse B2 driebanden klein
Team District 
1. BV Het Punt NO Overijssel
2. Holtum Zuid-Limburg
3. Populair Trefpunt 's Hertogenbosch

Klasse C1 libre 
Team District 
1. B.V.V. 1939 Delta Zuidwest
2. R.B.V. Veen- en Rijnstreek
3. DVO Noord-Holland Midden

Klasse C2 libre poule 1 
Team District 
1. De Boerderij Stedendriehoek
2. De Vrolijke Ploeg West Brabant
3. D.O.S. Zwolle En Omstreken

Klasse C3 libre 
Team District 
1. BV De Beurs Vlietlanden
2. Hoogenweg Noord-Oost Overijssel
3. Excelsior Duinstreek

Klasse C4 libre
Team District 
1. Horna West-Friesland
2. BV  Hoogvliet Rotterdam
3. Biljartclub Vors Venlo en Omstreken

Dagcompetitie libre 
Team District 
1. Biljartclub Arnhem Veluwezoom
2. BV Leusden Eem- en Flevoland
3. BV De Schakel VBDM

Damesbeker libre 
Team District 
1. Westpeter-Rhedense Leeuw Veluwezoom
2. Bill’s Meiden NO Overijsel
3. Delta Zuidwest Delta Zuidwest

Zowel bij publiek als spelers geen wan-
klank en de zaal was alle dagen goed
gevuld. Met nu ook horeca in de zaal
zelf aangevuld met het speciaal inge-

Bij hotel-biljartcentrum Pot in Groenlo

3e editie Noord tegen Zuid....

Na weken van voorbereidingen voor de jaarlijkse clash was het dan ein-
delijk weer zover. Het belangrijkste World Cup evenement stond weer ge-
pland in Groenlo, bij uitbaatster Petra Pot en onze 3 sterren kok Heino.
Noord tegen Zuid in de spelsoort driebanden klein.

Door: Leo Lips

De vorige 2 edities waren een eenvou-
dige prooi geworden voor team Zuid,
dus bij winst kon de derde ster op de
kleurrijke shirts worden bijgeschreven.
Ook hadden wij alle voorzorgsmaatre-
gelen getroffen en waren Ronald van
Geyt en Sylvia Eckel op trainingskamp
geweest naar de States, maar daar wer-
den ze in de gaten gehouden door Jetty
van Hummel van team Noord, dus zij
konden daar niet alles laten zien....
Noord had ondertussen 2 teams binnen
de lijnen gebracht want zij moesten wel
rouleren aangezien ze vorig jaar op
conditie werden geklopt.
Zuid had ondertussen de gehele vrijdag
geproefd aan het materiaal dus wij
dachten er klaar voor te zijn.
De eerste ronde ging gelijk op, 9-7 voor
Noord, maar voor Zuid nog helemaal
niets aan de hand... 
Maar de daaropvolgende rondes werd
de vloer aangeveegd met Zuid, het leek
wel of Noord ook op trainingskamp
was geweest, want de ene na de ande-
re partij werd een prooi voor onze op-

ponenten. Mooie partijen gezien met
hele goede moyennes maar rond de
klok van half 9 was de uitslag bekend
en heeft Zuid alle middelen laten zien
om nog terug te komen maar helaas,
Noord ging er dit jaar met de wisseltro-
fee vandoor door de confrontatie met
174-173 te winnen.
Al met al wederom een zeer geslaagd
toernooi wat zelfs bezocht is door me-
nig vriend/vriendin uit de biljartwereld.
Zelfs onze eigen wereldkampioene wil-
de niets missen van deze happening en
heeft de afsluitende feestavond in ge-
paste vorm meegedaan.
Wij van Zuid willen wel Anneke Mul-
ders en Chiel bedanken voor de sup-
port die wij gehad hebben. Wij vinken
deze weer af, hebben aangegeven dat
de vierde editie weer aanstaande is,
datum wordt tijdig bekend gemaakt.
We zullen onze wonden likken maar ko-
men sterker terug dan ooit, want 1
ding.... De beker hoort in Zuid en komt
dus weer in Zuid.....

Bedankt aan Petra Pot en alle aanwezi-
gen, het was ons een waar genoegen.

De winnaars: Noord. Foto: Jan Rosmulder

Nieuw e-mailadres Jan Rosmulder 
Met ingang van heden heeft Jan Rosmulder een nieuw e-mail adres.
De correspondentie is voortaan te voeren via:

janrosmulder@gmail.com
De telefoonnummers 0493-320012 en 06-24945434 blijven ongewijzigd

Twee nationale voorronden in Afferden

Driebanden en libre klein extra 
klasse bij ABC 't Töpke
In gemeenschapshuis Iedershuus aan
Kapelstraat 7a in Afferden worden, ver-
spreid over 2 weekenden, twee natio-
nale voorronden gehouden. Drieban-
den klein extra klasse, moyennes vanaf
1.100 en hoger, over 50 caramboles
op 7 en 8 september. Libre klein extra
klasse, moyennes 11.00- 20.00, over
200 treffers en op 14 en 15 september. 

Driebanden klein extra klasse
Naam Vereniging
1. Joop Baars BC Coba
2. Adrie Demming De Distel Biljarts

3. Rob Mans De Picardie
4. Charles Mekes BV Hilvarenbeek
5. Gert-Jan Veldhuizen De Hazelaar
6. Riny Zwiers VDO

Libre klein extra klasse
Naam Vereniging
1. Philip Dieryck BC Tegelen
2. Emile Korver Bonanza
3. Winfried Mourick-Wullings

ABC 't Töpke
4. Marcel Schattenkerk BC Tegelen
5. Willem Snijders BC Maarland
6. Jordy Snijders BC Maarland 

mailto:janrosmulder@gmail.com
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Finale Top-8-Masters libre seizoen 2018-2019 

Bertus Rijks de beste 
bij Biljartschool.nl in Assen

Al vele jaren wordt in de provincies
Groningen en Drenthe een reeks open
libre toernooien georganiseerd, voor
spelers tot 7.00 gemiddeld. Deze eve-
nementen worden daarna afgesloten
met een Masters toernooi, genaamd het
Top-8-Masters toernooi. Deze toernooi-
en werden van oudsher gespeeld bij 8
verschillende biljartclubs, maar dit
wisselt wel eens. In seizoen 2018-2019
waren dat: BC Kornhorn, Biljartschool
Assen, BC Aduard, Beiler BC Beilen, BC
Glimmen, BC Centrum Groningen en
BC Het Achterdeel Den Andel. Voor ie-
der toernooi verzamelen de spelers pun-
ten die in een rankinglijst worden opge-
nomen, waarna de deelnemers voor het
Top-8-Masters finale toernooi worden
geselecteerd. Het Top-8-masters finale
toernooi, deze keer georganiseerd door
Biljart Club Kornhorn, werd dit jaar
weer in de biljartschool Assen ge-
speeld, bij Fred en José Breeuwsma op
15 juni 2019. Bertus Rijks van RBC Ro-
den werd hierbij de kampioen. Via 4

poules van 4 deelnemers en daarna
kruisfinales en de finale, was het Rijks
die uiteindelijk te sterk voor Meine Wie-
land van Biljartschool.nl Assen bleek te
zijn. Bertus Rijks werd kampioen en
mocht de 1e prijs en de wisselbeker in
ontvangst nemen.

De einduitslag Vereniging
1. Bertus Rijks RBC Roden
2. Meine Wieland Biljartschool.nl, Assen
3. Thijs van de Naaldt Niezijl
4. Wienus Hendriks De Waag, Nietap
5. Hilbert Zoer Het groene laken, Dwingeloo
6. Gerrit Steenstra SBV Zuidlaren
7. Derk Nieuwenhuis D'olle Garde, Winschoten
8. Siep Mellema D'olle Garde, Winschoten
9. Willie Brandsema Niezijl

10. Herbert Ploeg De Mollen 2000, Roden
11. Albert Rijks RBC Roden
12. Erik Kuilder De Mollen 2000, Roden
13. Klaas Huizinga Aduard
14. Arthur Doesselaar Het Achterdeel, Den Andel
15. Henk Vlasma De Klos, Burum
16. Carel Mauwa Beurtschip, Smilde

Op bijgaande foto is Bertus Rijks aan het spelen tijdens de finalepartij. 
Meine Wieland zittend. Foto: Lucas Westerhof, BC Kornhorn

In café-zalen de Kuul

Dave Christiani opent Biljartacademie 
in Huissen
De kersverse lands-
kampioen drieban-
den voor teams in de
Buffalo league heeft
op woensdag 12 ju-
ni zijn eigen Biljart-
academie geopend.
In café de Kuul in
Huissen beschikt Da-
ve Christiani over 3
biljarts om les te ge-
ven in alle spelsoor-
ten. Er waren 2 tafels
maar sinds begin ju-
ni is er een matchta-
fel bij gekomen. In-
middels heeft Christi-
ani al een aantal
trouwe leerlingen
maar door de komst
van de matchtafel
kan dit verder wor-
den uitgebreid. Ook
groepslessen zijn
mogelijk. 
Kijk ook op www.
davechristiani.nl of
bel Dave 06 – 12
61 80 21 voor meer
informatie. U kunt
café de Kuul vinden
aan de Wagenweg
12e in Huissen |
Tel.: 026-3250306.

Johan Kersten, biljartvriend van Dave Christiani en 
eigenaar van café-zalen de Kuul overhandigt hem de 
bloemen tijdens de opening van zijn Biljartacademie. 

Vlnr: Dave Christiani en Johan Kersten. Foto: Daisy Ahoud

Open Kessels driebanden 2019

Patrick van de Pas kampioen 
Biej Ton en Marij in Kessel

Het Open Kessels Driebandentoernooi
2019 zit er weer op. Op zaterdag 8
juni werden de eindrondes gespeeld.
Na een zware middag driebanden
mocht Simon Kreutz zich nummer 2 noe-
men en was Patrick van de Pas de trotse
kampioen. Verder hadden de nummer 3

en 4, Wim Janssen en Math Bongarts,
samen de hoogste serie van 7 caram-
boles. De organisatie was in handen
van vereniging De Maasoever. Volgend
jaar weer nieuwe kansen in café-zaal-
biljart Biej Ton en Marij te Kessel.

Foto: Jack Thijssen

Finale in de Zwaan te Middelbeers

Martien van de Loo nieuwe 
driebandenkampioen van Oirschot
Zaterdag 15 juni vond de finale
van het driebandenkampioenschap
van Oirschot plaats in café de
Zwaan in Middelbeers. In een zeer
spannende eindstrijd werd Martien
van de Loo de nieuwe kampioen.
Na de voorronde met 40 deelnemers
op 5 verschillende locaties in Oirschot,
Spoordonk en de Beerzen, bleven er
nog 8 strijders over. Die kruisten de keu-
en tijdens deze slotdag. Aan het eind
mochten de 2 beste deelnemers het be-
slissende duel spelen. Dat waren Mar-
tien van de Loo en Bernard Rommens.
Van de Loo moest er 8 maken, Rom-
mens 11 (in 30 beurten). Nadat Ber-
nard Rommens in het begin 3 punten
voorsprong had genomen, slaagde
Martien van de Loo erin om in de 13e
poging langszij te komen. Hoe dichter
de partij het einde naderde, hoe span-
nender het werd. Een serie-ke is zo ge-
maakt en die zou de wedstrijd ineens
kunnen veranderen. Maar het bleef ge-
lijk op lopen via 4-4 in 13 beurten, 5-5
in 17 beurten, 6-6 in 20 beurten, 7-7 in
21 beurten, 8-8 in 28 beurten. En de
partij eindigde in 9-9 in 30 beurten.
Daarmee was Martien van de Loo de
kampioen en Bernard Rommens een he-
le goede 2e. 
Eén van de hoogtepunten van de finale-
dag was de eerste partij van Rommens,
waar hij 23 caramboles in 30 beurten
maakte. Dat was voor hem meer dan
200%. 
Nog een mooi feitje is dat Martien van

de Loo de enige deelnemer was die
zich niet plaatste als poulewinnaar. Hij
kwam als beste tweede in de poule en
dus als 8e in de finale. 
Een terechte finale, met een terechte
kampioen! 

Uitslag 
Martien van de Loo
Bernard Rommens
Henk van Kollenburg
Piet Quirijnen
Jan Hems
Johan Verweij
Toon van Ham
Jac van Heerebeek

Martien van de Loo. Foto: Berty Kuijpers

District Venlo 14 en 15 september

Driebanden klein 3e klasse bij 
Van Tienen in Tegelen
In café-biljartzaal Van Tienen aan Kal-
denkerkerweg 19 in Tegelen vindt op
14 en 15 september de districtsfinale
Venlo in de derde klasse driebanden
klein plaats. Bij moyennes van 0.000
tot 0.360 is het aantal caramboles af-
hankelijk van het gemiddelde. Aanvang

zaterdag en zondag om 11.00 uur. 
Naam Vereniging Gem Car
1. Paul Hendriks BC Tegelen 0.329 17
2. Simon Kreutz BBC '65 0.328 17
3. Toon van Heesch ABC 't Töpke 0.327 17
4. Theo Mulders VOP/DWH 0.316 16
5. Thijs Peulen BC Tegelen 0.296 15

http://www.davechristiani.nl
http://www.davechristiani.nl
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CAFÉ - BILJARTZAAL

VAN TIENEN
V.O.F.

5 Wilhelmina Biljarts
waarvan 2 matchtafels

Ook voor feesten en partijen
John en Sandra van Tienen

Kaldenkerkerweg 19
5932 CS Tegelen

Telefoon: 077 - 3731272
www.bctegelen.wordpress.com  

“B.C. TEGELEN”

Tevens verkoop van allerlei biljartartikelen

FACILITEITEN:
* Golfbaan
* Pitch & Putbaan
* 3 biljarts ( gewone tafels )
* 2 matchbiljarts
* Camping
* 2 groepsaccommodaties
* Voetbalveld
* Midgetgolf
* Jeu de boules

Veneind 5 <> 5513 NE Wintelre
Telefoon: 040-2051805

E-mail: info@hetcaves.nl
Website: www.hetcaves.nl

ONBETWIST DE BILJART SPECIALIST

Dé importeur vóór Nederland van Verhoeven Biljarts

Van Kuppenveldweg 5 (industrieterrein Hazeldonk) 
5721 TB Asten • Tel.: (0493) 31 31 18

www.vaneschbiljarts.nl
Voor openingstijden: zie bovenstaande site

Het gezelligste
biljartcafé
van Nederland
& omstreken

Johan
Joke

Cafe

De Kuul

www.dekuul.nl

06 - 103 44 821
06 - 51 989 583

Huissen

Café Biljart Feestzaal 
“Biej Ton en Marij”

Dorpstraat 36 - 5995 AZ Kessel
06 2034 5561

Tot ziens “Biej Ton en Marij”
www.cafebiejtonenmarij.nl

www.facebook.com/biejtonenmarij

Waterbeemd 1
5705 DN  Helmond
Tel. +31 (0) 492-536756
Fax.  +31 (0) 492-537156
Website: www.lolaar.com
E-mail:   info@lolaar.com

Voor al Uw 
KUNSTSTOFPRODUCTEN

LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK 
Ajm. Loverbos

Directeur, eigenaar

Café-Biljart

Midwolda

3 biljarts 2.30 x 1.15
2 biljarts 2.84 x 1.42

Hoofdweg 230
9681 AM Midwolda
Tel.: (0597) 551 455

Email:
cafebiljartsiemens@gmail.com

CAFÉ DE KARPER
Walvisstraat 34 - 5706 CT Mierlo-Hout

Tel. 0492-537855

Clubhuis van:

KARPER ’83

Hotel, Café, Biljartcentrum POT
Schoolstraat 7 - 7141 BW Groenlo

Tel: 0544461986

www.hotelpotgroenlo.nl

Kiki en Tonnie
Thielen

Vlierdenseweg 5 - 5753 aa Deurne
tel. (0493) 31 63 82

www.cafeturfke.nl 

Café Zaal Eetcafé

GG EE WW OO OO NN
GG EE NN II EE TT EE NN

• biljart en darts 
• jeu de boules

•verrassende menu’s 
• feesten • thema-feesten

• groot terras 
voor feesten en partijen

Adres:   Voor-Oventje 32
              5411 NV Zeeland (N.Br.)
Tel:        +31(0)486 45 39 62

Internet: www.hetoventje.nl
2 grote en 3 kleine biljarts

Maandag gesloten

http://www.bctegelen.wordpress.com
mailto:info@hetcaves.nl
http://www.hetcaves.nl
http://www.vaneschbiljarts.nl
http://www.dekuul.nl
http://www.cafebiejtonenmarij.nl
http://www.facebook.com/biejtonenmarij
http://www.lolaar.com
mailto:info@lolaar.com
mailto:cafebiljartsiemens@gmail.com
http://www.hotelpotgroenlo.nl
http://www.cafeturfke.nl
http://www.hetoventje.nl
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Drie dagen biljarten op Ziggo-Sport

Voorbereidingen Worldcup Veghel op schema

Achter de schermen wordt er door de betrokkenen hard gewerkt om de
Worlcup Veghel, die voor 20 tot en met 26 oktober in de CHV Noordkade
op de agenda staat, tot een succes te maken.
Met dit evenement hopen zowel de organiserende Stichting Biljart Evene-
menten Nederland en de KNBB het biljarten in Nederland en in het bij-
zonder het driebanden een enorme boost te geven. Dit wordt mede moge-
lijk gemaakt door Jumbo. 

vier Eureka matchtafels van het type
Triangle herbergen. Er worden vier gro-
te tribunes opgebouwd en men gaat de
gehele hal voorzien van tapijt. Daar-
naast wordt er voorzien in logeplaatsen
en VIP boxen. Voor de inrichting en met
name ook beeld, verlichting en geluid
worden kosten noch moeite gespaard.
De grote aankomsthal, die vooral veel
sfeer uitstraalt, voorziet in een receptie,
diverse stands op biljartgebied en een
horecagedeelte.

Compleet complex
Naast de aankomsthal en de grote bil-
jartruimte heeft het complex verschillen-
de in –en uitpandige terrassen, foyers
een JUMBO Foodmarkt, diverse restau-

rants en gezellige winkeltjes. Uniek is
ook de “Afzakkerij”, een groot café met
industriële uitstraling. Daarnaast is er
theater De Blauwe Kei gevestigd. De
drie grote gratis parkeerplaatsen bieden
plaats aan ruim 700 auto’s. De CHV
Noordkade grenst aan de grote hoofd-
vestiging van hoofdsponsor Jumbo

Programma
Zondag 20 oktober PPP kwalificatie
30 caramboles
11.00 – 12.30 – 14.00 – 16.30 –
18.00 – 19.30 uur

Maandag 21  oktober PP kwalificatie
30 caramboles
11.00 – 12.30 – 14.00 – 16.30 –
18.00 – 19.30 uur

Dinsdag 22 oktober P kwalificatie
30 caramboles
10.00- 11.30 – 13.00 – 16.00 -17.30
– 19.00 uur
Woensdag 23 oktober kwalificatie
40 caramboles
10.00 – 11.30 – 13.00 – 16.00 –

17.30 – 19.00 uur
Donderdag 24 oktober hoofdtoernooi
40 caramboles
10.00 – 12.00 – 14.00 – 16.00 –
18.00 – 20.00 uur

Vrijdag 25 oktober achtste -en kwartfinales
40 caramboles
12.00 – 14.00 – 17.00 – 19.00 uur

Zaterdag 26 oktober halve finales en finale
40 caramboles
12.00 – 14.00 – 17.00 uur

Kaartverkoop
De kaartverkoop is al in volle gang.
Voor zondag, maandag en dinsdag
worden de kaarten aan de kassa ver-
kocht. De toegang is dan € 5,00. Vanaf
woensdag tot en met zaterdag is de toe-
gangsprijs € 15,00 en een passe par-
tout voor de tribune kost € 50,00. Ook
zijn nog een beperkt aantal logeplaat-
sen beschikbaar, deze kosten € 30,00
per dag of € 100,00 voor een hele
week. Reserveren kan via de site:
www.3cworldcup.com.
In de volgende editie van deze krant
verschijnt een uitneembare special met
alle gegevens over het evenement,
waaronder spelers, wedstrijdschema’s,
indeling poules etc.

Uiteraard is ook de nummer één van de wereldranglijst en heersend wereldkam-
pioen Dick Jaspers van de partij. Foto: Ton Smilde

Het overgrote gedeelte van de wereld-
toppers, waaronder Dick Jaspers, Mar-
co Zanetti, Torbjorn Blomdahl, Eddy
Merckx, Semih Sayginer, Daniël San-
chez, Tayfun Tasdemir, Jae-Ho Cuo,
Quet Chien Tran, Murat Naci Çoklu,
Sung-Won Choi, Wo-Myung Cho, Ha-
eng-Jik Kim, Jung-Han Heo en vele an-
deren zullen hun kwaliteiten tonen.
Het evenement gaat plaatsvinden in de
zogenaamde “Koekbouw” van het im-
mense complex. Deze zaal met een af-
meting van 75 bij 16 meter zal omgeto-
verd worden tot een waar biljartpara-
dijs. Op zo’n vijf meter hoogte is rond-
om een loopbrug en gaat men een VIP
dek realiseren. Op de begane grond
verrijzen twee biljartarena’s, die ieder

Streekfavoriet Jean van Erp is één van de weinige spelers met een wildcard en
start op donderdag rechtstreeks in het hoofdtoernooi. Foto: Paul BrekelmansHenk Wenker winnaar 

BCO-Liefhebberstoernooi
In Biljartcentrum
Oegstgeest vond een
toernooi plaats voor
beginnende en ge-
vorderde biljartlief-
hebbers De 22 deel-
nemers werden in
poules verdeeld
waar ze in maxi-
maal 20 beurten hun
aantal caramboles
konden maken. Bo-
ven een moyenne
van 2.00 libre moest
bandstoten worden
gespeeld en boven
de 2.00 bandstoten
werd dit drieban-
den.
Onderbroken door
drankjes, lunch en
snacks werd in een
gemoedelijke sfeer
gestreden voor een zo hoog mogelijke
plaats op de kwalificatieladder. Op ba-
sis van de resultaten van matchpunten,
percentage gemaakte caramboles en
percentage van de hoogste serie werd
een volgorde gemaakt. Van de drie on-
geslagen koplopers ging Egbert Elst-
geest (10 driebanden) de strijd aan
voor de eerste plaats tegen Henk Wen-
ker (26 libre). Wenker zat in de flow en
in slechts 10 beurten (26-4) stelde hij de
eerste plaats veilig.
In de strijd om de andere trofeeën werd
Meindert Groot derde en Aad Geeve
vierde.
De serieprijs ging naar Aad Sierat (serie

8, 50% van zijn partij) en de moyenne-
prijs voor Gerrit van Toorn voor zijn par-
tij (18) in slechts 8 beurten. De twaalfde
plaats bleek als “best of the rest” ook
een trofee op te leveren voor Kees Ver-
looy en Marian Uitewaal kreeg de aan-
moedigingsprijs omdat zij enthousiast
het geleerde in praktijk probeerde te
brengen maar enkele partijen net op
één carambole verloren zag gaan.
Wedstrijdleider Ben Duivenvoorde
sprak zijn waardering uit voor de posi-
tieve instelling en het prima sfeertje en
beloofde dat dit toernooi met de deel-
nemers uit de Duinstreek en de Veen en
Rijnstreek wel een vervolg zal krijgen. 

Nieuwe Voorzitter KNBB sectie 
Snooker aan het woord
Mij is gevraagd of Snooker weer een
stukje wil schrijven in het blad De Biljart
Ballen. Ik was verbaasd over het feit dat
het blijkbaar al enige tijd geleden is dat
Snooker vertegenwoordigd was. Het
eerste waar ik aan moest denken waren
die mooie stukjes van Peter de Brie uit
het verleden in het snookermagazine.
Helaas is er veel veranderd de afge-
lopen jaren in de snookerwereld die
“goeie ouwe tijd” zal ik maar zeggen.
Zelf speelde ik volop Snooker in die tijd
met heel veel plezier. Ben op een gege-
ven moment helemaal gestopt en nu een
aantal jaren later toen ik hoorde dat er
veel trammelant was in het bestuur van
Snookerend Nederland stond ik voor de
keuze. Blijf ik langs de zijlijn staan of ga
ik zelf aan de slag. De keuze is onder-
hand duidelijk geworden vanaf 18-11-
2018 zit ik in het bestuur en vanaf 30-
06-2019 als Voorzitter van de KNBB
sectie Snooker. Ondanks de drastische
vermindering van Zaalhouders en spe-
lers heb ik veel vertrouwen in de Snoo-
kersport. Het spel is simpelweg te mooi
om niet een sterke en goede positie te
hebben in sportend Nederland. 
Sebastiaan Kan (penningmeester) en
Tonnie Kok (pr/communicatie) zijn sa-
men met mij nieuw in het bestuur. Wij
willen er hard aan werken om vanaf de
bron (het bestuur) tot aan de zaalhou-
ders/ verenigingen en spelers samen
een toekomst te bouwen voor Snooke-
rend Nederland. Niemand kan dat al-

leen, ik ben van mening dat als we sa-
men de schouders eronder zetten we
nog wel eens verbaasd kunnen zijn met
het resultaat wat dat gaat opleveren.
Plezier, enthousiasme, transparantie,
samenwerking en een gezonde dosis
wedstrijddrift doen wonderen. Terwijl ik
dit aan het schrijven ben speelt Joris
Maas tegen Leo Fernandez in the Cruci-
ble, de eerst Nederlander in the Cruci-
ble. Ok, weliswaar Senioren, maar ze-
ker een prestatie om trots op te zijn. 

Sportieve groet, 
Johan Oenema

http://www.3cworldcup.com


De Biljart Ballen, 23e jaargang, september 2019 pagina 8

Gerard van Kempen
Dé specialist in Biljart-en Dartartikelen

Grote sortering keu's van vele merken:
o.a. Buffalo, Ceulemans, Longoni, Dufferin, Artemis, Maxton

Hierbij ook ruime keuze in Pool- en Snookerkeu's

Professionele keureparaties

Het adres voor uw sportprijzen

Geopend:
Maandag 13.00-17.30 uur
Dinsdag-Vrijdag 10.00-17.30 uur
Zaterdag 10.00-17.00 uur

Callenburgstraat 43 • Vlaardingen • 010-460 25 44 

Voor o.a.:
•  Mosselen
•  Oesters
•  Verse vis
• Haring
• Stokvis
• Garnalen

•  Verse frites
• Kibbeling
• Belegde broodjes
•  Vis- of mosselmaaltijd
•  Vissalades en schotels
•  Koffie met gebak

OOK OM MEE TE NEMEN

Leverancier van Mosselen, 
Oesters, Vis & Visproducten,

Zeekraal, Lamsoor en Mosselgroenten
aan groothande, horeca en instellingen

Havendijk 36 • Yerseke 
Tel. +31 (0) 113-573426
Fax +31 (0) 113-573372

WWW.PIETVANOOST.NL

Wij staan dagelijks voor u klaar

WWW.DALLINGA.COM

3 biljarts, 2 matchtafels. B.V. Kwadendamme.
Voor al uw feesten en partijen, evenementen.

www.tapperijslandswelvaren.nl
info@tapperijslandswelvaren.nl

‘t Hartje van Oosterhout
Biljartcentrum

De Braak 31 - 4901 JL Oosterhout
Tel. 0162 463759

Tel. Dhr. Seyfi 06 22244368
Info@hartjevanoosterhout.nl

Café - BiljartCafé - Biljart
“DE MOLENVLIET”“DE MOLENVLIET”

Laageinde 30, 5142 EH Waalwijk, 
tel. 0416-334485

5 WILHELMINA BILJARTS
3x 2.30 x 1.15          2x 2.84 x 1.42

Corjan
& 

Mitchell

Clublokaal van:
• B.V.O.
• De Gouden Keu
• D.O.T.
• B.S.V.
• R.B.V. De Molenvliet
• B.V. De Molenvliet 
• B.V. ’t vosje
• B.V. Baardwijk
• Nooit Volleerd
• S&P/De Molenvliet

Café de Ram
Wilbert van Dijke

Kalsdonksestraat 135
4702 ZC Roosendaal
0165-569842

Voor een goed spel biljart zomaar of in competitieverband bij RBB of
KNBB, een spelletje kaart of een praatje met een drankje aan de bar

wvandijke@cafederam.com - www.cafederam.nl -        Biljartvereniging De Ram

VAN BOKHOVEN
SCHILDERS.NL

www.vanbokhovenschilders.nl
06-24672874

http://www.tapperijslandswelvaren.nl
mailto:info@tapperijslandswelvaren.nl
mailto:Info@hartjevanoosterhout.nl
mailto:wvandijke@cafederam.com
http://www.cafederam.nl
http://www.vanbokhovenschilders.nl
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KNBB officiële mededelingen

Welk nieuws was er de afgelopen maand op de websites knbb.nl, carambole.nl,
driebanden.nl, poolbiljarten.nl en snooker.nl? En, wat staat er allemaal te gebeuren?
Een overzicht.

Een nieuw biljartseizoen!
Het is ieder jaar weer spannend: het begin van het nieuwe biljartseizoen. Wijzelf
hebben het afgelopen jaar genoten van carambole, driebanden, pool en snooker
op alle niveaus – en wij hebben het idee dat in eigenlijk alle competities sprake was
van volop positiviteit.
Dat wensen wij alle teams en spelers dan ook toe voor het komende seizoen: veel
positiviteit, succes & sportiviteit.

Lancering Competitieveiling
We hebben de afgelopen maanden niet stil gezeten! Op dinsdag 11 juni is in Den
Bosch het gloednieuwe online podium Competitieveiling.nl gelanceerd, een samen-
werking tussen de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) en de Nederlandse
Darts Bond (NDB), en gerealiseerd met support vanuit het Innovatiefonds van
NOC*NSF. 
Via de veilingwebsite www.competitieveiling.nl kan elke (lokale) ondernemer zijn
naam verbinden aan lokale of landelijke competities. Veilingen die nu openstaan
zijn naamgeving voor de Topteam Eredivisie Carambole, voor de Eerste Divisie Drie-
banden, voor de Eredivisie Pool en voor de Eredivisie Snooker. En, op lokaal niveau
de C1 en B2 Competitie Carambole van het District Rotterdam. 

Info & een bieding doen: https://competitieveiling.nl/product/topteam-eredivisie/ 
Alles over Competitieveiling: https://www.knbb.nl/nieuws/de-meest-gestelde-
vragen-over-competitieveiling.nl 

Lancering Kantinebaas
Competitieveiling.nl was niet het enige grote digitale project van de KNBB wat re-
centelijk de lucht in is gegaan. Ook Kantinebaas.nl zag het levenslicht – en op ta-
melijk spectaculaire wijze. De Kantinebaas app, een initiatief van de Koninklijke
Nederlandse Biljart Bond (KNBB), de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB), de
Nederlandse Dart Bond (NDB) en digitaal sportmarketingbureau Sportunity, werd
op 18 juni gelanceerd op een wel heel bijzondere plek: het Ministerie van VWS!

De Kantinebaas app is om sporten en beweging op kantoren te stimuleren. Daag
collega’s uit op de aangesloten pingpongtafel, biljarttafel of het dartbord bij jou op
kantoor. Registreer jouw kantoor helemaal gratis in de app als speellocatie. In de
app kan je gemakkelijk jouw collega vinden en ‘buzzen’ om aan te geven dat het
tijd is om van die luie bureaustoel af te komen en een potje te doen. Kom in bewe-
ging, houd je scores bij en win!

Info & app downloaden: https://kantinebaas.nl/ (iOS, Android)
Alles over de succesvolle lancering: https://www.knbb.nl/nieuws/succesvolle-
lancering-kantinebaas 

Crowdfunding SmartPool
Er is een enorme behoefte aan nieuw lesmateriaal waarmee nog meer middelbare
scholen in hun wiskundelessen aan de slag kunnen gaan met pool en snooker. De
aanpak met SmartPool als praktijkonderwijs is zo succesvol dat uitbreiding van het
lesmateriaal noodzakelijk is. Dit wordt ook gestaafd door een extern onderzoek
waarvan het eindrapport begin september verschijnt.
Deze crowdfundingsactie is op het eerder genoemde Competitieveiling platform;
een bijdrage kan al vanaf €5.
Doneer om snooker en pool naar scholen te brengen. Elke bijdrage helpt!

Info: https://www.knbb.nl/nieuws/doneer-om-snooker-en-pool-naar-scholen-te-brengen
Doneren: https://competitieveiling.nl/product/doneer-voor-pool-en-snooker-op-school/ 

Al deze informatie (en meer) is terug te vinden op: www.knbb.nl, 
www.carambole.nl, www.driebanden.nl, www.poolbiljarten.nl en www.snooker.nl

24 - 25 - 26 oktober

http://www.competitieveiling.nl
https://competitieveiling.nl/product/topteam-eredivisie/
https://www.knbb.nl/nieuws/de-meest-gestelde-vragen-�
https://www.knbb.nl/nieuws/de-meest-gestelde-vragen-�
https://www.knbb.nl/nieuws/de-meest-gestelde-vragen-�
https://kantinebaas.nl/
https://www.knbb.nl/nieuws/succesvolle-lancering-kantinebaas
https://www.knbb.nl/nieuws/succesvolle-lancering-kantinebaas
https://www.knbb.nl/nieuws/succesvolle-lancering-kantinebaas
https://www.knbb.nl/nieuws/doneer-om-snooker-en-pool-naar-scholen-te-brengen
https://competitieveiling.nl/product/doneer-voor-pool-en-snooker-op-school/
http://www.knbb.nl
http://www.carambole.nl
http://www.driebanden.nl
http://www.poolbiljarten.nl
http://www.snooker.nl
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In de Veemarkt te Doetinchem

Erik van Woerkom en Wim Berendsen 
nu CEB arbiter
Wat voor Erik van
Woerkom en Wim
Berendsen 8 en 9 ju-
ni een "gewoon"
weekendje arbitre-
ren leek te worden,
eindigde voor hen
beiden in een grote
verrassing. Enkele
maanden eerder
had het bestuur van
de sectie Drieban-
den beide arbiters
voorgedragen voor
een CEB badge in
het driebanden. Op
de vergadering van
4 mei j.l. in de Duitse
stad Brandenburg
werd de voordracht gehonoreerd door
het bestuur van de Europese biljartfede-
ratie, waardoor beide arbiters in het
weekeinde van de divisiekampioen-

schappen in de Veemarkt in Doetinchem
de felbegeerde CEB badge in het drie-
banden ontvingen. Wim en Erik van
harte gefeliciteerd.

Vlnr: Wim Berendsen en Erik van Woerkom.
Foto: Ton Smilde 

Dutch Premium Comfort Divisiekampioenschappen driebanden

Titel voor Team Eekhoorn 2, Hartje van
Oosterhout, VB/Gorissen en BC Goirle 2

In De Veemarkt te Doetinchem werden
wederom de Dutch Premium Comfort Di-
visiekampioenschappen driebanden
gehouden. In de eerste divisie won
Team Eekhoorn 2 de finale met 6-2 van
's Lands Welvaren/AVH Auto’s/VSS.
Winst voor Joey de Kok en Eddy Wil-
lems en een nederlaag van Jack Wijnen
tegen Ronny Brants zetten de ploeg uit
Oosterhout op een 4-2 voorsprong.
Kopman Roland Uijtdewillegen bracht
de beslissing met zijn 40-38 zege op
Francis Forton. In de tweede  divisie
bleek ook al een ploeg uit Oosterhoud
de beste, namelijk ‘t Hartje. Ben Thijs-
sen ging onderuit en Ton Roovers kwam
tot remise. De spelers op de posities
twee en één maakten dit meer dan

goed. Ivan Stitschinsky en vooral Ismail
Yasin (1.750) bleven aan de goede
kant van de score en zodoende was de
Nederlandse titel voor ’t Hartje van
Oosterhout. VB/Gorissen Furniture bleek
in de derde divisie met  7-1 duidelijk
een maatje te groot voor Merwehof/
Derogee Beveiligingen. Ger Holka,
Marco Wolfs en Wilco Meusen toonden
zich de meerdere. Maarten Janssen
en Piet van Es deelden de buit. In de
vierde divisie kon BC Goirle 2  aan
het feest na de 6-2 triomf tegen
Gasthoeve Adrichem Beverwijk. Felici-
taties voor Peter van de Sande, May
Hamers, Guus Schellekens en ondanks
zijn nederlaag natuurlijk ook Jan Ver-
hoeven. 

Team Eekhoorn 2 met vlnr: Eddy Willems, Jack Wijnen, Roland Uijtdewillegen,
Cris Tellenkamp en Joey de Kok. Foto: Ton Smilde

’t Hartje van Oosterhout met vlnr: Reinier Burgemeester, Ismail Yasin, Ton Roovers
en Ivan Stitschinsky. Ben Thijssen ontbreekt. Foto: Ton Smilde

Zilveren worldcup overwinning 
van Dick Jaspers in Porto
Dick Jaspers heeft in
Porto zijn 25e World
Cup overwinning be-
haald. Het thuispu-
bliek in de arena van
FC Porto beloonde
de wereldkampioen
met een groots ap-
plaus nadat hij in de
finale de Koreaan
Haeng-Jik Kim had
verslagen met 40-36
in 21 beurten. Op
de slotdag van het
toernooi demon-
streerde Jaspers niet
alleen zijn klasse,
maar bovenal ook
zijn altijd gevreesde
mentale kracht. Het
podium na afloop
was half Europees
en half Aziatisch met
Dick Jaspers (goud),
HaengJik Kim (zil-
ver), Lütfi Cenet en
Myung-Woo Cho als de nummers drie. 
,,Ik heb twee keer heel hard moeten
werken om dit succes te behalen'', zei
Jaspers over die twee partijen. ,,Maar
ik heb opnieuw bewezen dat ik mentaal
wel een stootje kan hebben. De over-
winning op Dani Sánchez was eigenlijk
wel een hoogtepunt en daarna ben ik
tegen Eddy Leppens ook best goed
weggekomen. Het maakt me des te ge-
lukkiger dat ik dit toernooi heb kunnen
winnen.'' 
De finale werd door Jaspers gelanceerd
met een voorsprong van 20-11. Toch
kwam Haeng Jik Kim eerst gelijk 30-30
en in de eindfases op 35-33. Jaspers
had het beste eindschot en bepaalde
met vijf en twee de eindstand van 40-
36 uit 21. 
De meest boeiende en miraculeuze par-
tij van deze World Cup was de wed-
strijd tussen Dick Jaspers en Lütfi Cenet
in de halve finale. De fantastische start

die de Nederlander liet zien met een
vroege serie van 17, na de 18 van za-
terdag in zijn wedstrijd tegen Dani Sán-
chez, was een nieuw hoogstandje in het
toch al zo fraaie optreden van de
wereldkampioen. Het zette Lütfi Cenet
op een 23-9 in zeven beurten, maar de
ijskoude Turk was niet geïmponeerd. Hij
startte zijn inhaalrace met twee series
van zes en kwam zelfs op voorsprong
in de 16e beurt op 35-34. De misser
met een ketsbal brak heel even zijn rit-
me, maar na een drietal zwakke beur-
ten van Jaspers kwam Cenet als eerste
aan de finish op 40-37. Jaspers maakte
gelijk in de nabeurt, waarna de shoot-
out de winnaar moest aanwijzen.
De misser van Cenet opende de weg
voor Jaspers naar de finale. ,,Ik speel
vaak mijn beste wedstrijden tegen Jas-
pers, maar het was voor de tweede of
derde keer dat ik op penalty's van hem
verloor'', treurde de 39-jarige Turk.

Foto: Kozoom Studio

Jeugdige Koreaanse dame zet wereldkampioenen buiten spel

Eddy Merckx en 18- jarige Jieun Han 
domineren tijdens Verhoeven Open
Therese Klompen-
houwer en Orie
Hida, samen goed
voor zeven
wereldtitels,
moesten tijdens de
Verhoeven Open
in New York bui-
gen voor de pas
achttien jarige
Zuid-Koreaanse
Jieun Han. Bij de
mannen bleek Ed-
dy Merckx supe-
rieur. De Belg
bleef met twaalf overwinningen op rij ongeslagen en liet de overige 99
deelnemers achter zich.

toptalent was in de halve finale met
30-24 in 31 omlopen te sterk voor vier-
voudig wereldkampioen Orie Hida.
Met een 30-18 overwinning op Yuko
Nishimoto plaatste ook Therese Klom-
penhouwer zich voor de finale. Even
leek het voor Klompenhouwer bij de
stand 20-1 op een monsterzege uit te
draaien. Maar de Japanse vocht terug
en wist de schade tot 30-18 te beper-
ken. 
In de finale tegen Therese Klompenhou-
wer toonde Jieun Han vooral aanval-
lend spel, hetgeen resulteerde in een
zinderende strijd. Uiteindelijk trok Han
met 30-28 aan het langste eind en
greep haar eerste toonaangevende titel.

In de halve finale won Merckx in negen
beurten met 40-13 (4.444) van de
Spanjaard Daniël Sánchez. Blomdahl
bereikte de eindstrijd door in de halve fi-
nale Semih Sayginer met 40-28 van
zich af te schudden. 
Van de finale maakte Merckx een ware
demonstratie. Na de stand 9-8 (6) in het
voordeel van Blomdahl nam de Belg het
roer over en speelde met 6-8-0 en een
slot reeks van achttien naar de eindze-
ge (40-10 uit 10).

Dames
De verrassing van het toernooi bij de
vrouwen was zonder meer de pas acht-
tien jarige Jieun Han. Dit aanstormend

Jieun Han. Foto: Kozoom Studio
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Vier nieuwe arbiters Delta Zuid-West

Na zes cursusdagen onder leiding van
Leo Hakbijl, meldden zich op zaterdag
27 juli bij ’s Lands Welvaren in Kwa-
dendamme vier kandidaten voor het
examen Arbiter-1. Het door Anja Groe-
neveld afgenomen theorie examen
werd door alle kandidaten succesvol af-
gesloten. Tijdens het praktijk examen
waren Nico Peters en Martin Sturm bij
het libre de voorspelers, terwijl Iman
Wesdorp en Wim van der Welle het

driebanden voor hun rekening namen.
Na afloop kon docent Leo Hakbijl de
vier nieuwe arbiters feliciteren en richtte
een woord van dank aan ’s Lands Wel-
varen voor het beschikbaar stellen van
het materiaal, de voorspelers voor hun
inzet en Anja Groeneveld voor het af-
nemen van de examens. Romain Hoecke,
Wim Bakker, Sim Duits en Ineke Swin-
kels kunnen worden toegevoegd aan
het arbiterscorps van Delta Zuid-West.

Oldambt Driebanden Bokaal 2019

Ronald Bakker winnaar bij Siemens 
te Midwolda

Ronald Bakker. Foto: Andries Middelbos

Nationale voorronde 13 en 14 september

Libre klein extra klasse bij 
't Vrijthof  in Oirschot
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 septem-
ber vindt er in café-zaal 't Vrijthof  aan
Molenstraat 6 te Oirschot een nationale
voorronde libre klein extra klasse
plaatst. Moyennes van 11.00 tot 20.00
bij een partijlengte van 200 carambo-
les. Maximaal 20 beurten en 4 duels
per deelnemer. Aanvang op vrijdag om

19.00 uur en zaterdag 11.00 uur of in
overleg. 
Naam Vereniging
1. Johan Martens BDL
2. Ad van Mol D’n Babbel
3. Henk Rosmulder BV Mierlo
4. Albert Sol De Ster
5. Don van der Wiel 't Ivoor

Roland Uijtdewillegen en 
Annemiek Krijnen getrouwd

Op 21 juni 2019
hebben Roland Uijt-
dewillegen en Anne-
miek Krijnen elkaar
het ja-woord gege-
ven. 

Deze heuglijke ge-
beurtenis vond
plaats op het
museum ’t Oude
Slot in Veldhoven en
werd samen met
familie en vrienden
gevierd met een
prachtig feest in hun
eigen tuin. 

Foto: Jessica Photography

Dingeman Picocrie gehuldigd in Waspik
Dingeman Picocrie
van Den Bolder is in
Waspik gehuldigd
door zijn vereniging
en de gemeente
Waalwijk. Aanlei-
ding was het beha-
len van Het Neder-
lands kampioen-
schap eerste klasse
driebanden dagbil-
jarten dit voorjaar in
Boxtel. Verenigings-
voorzitter Thom van
Dongen roemde Pi-
cocrie niet alleen
voor zijn biljartpre-
staties, maar ook
voor zijn warme per-
soonlijkheid en be-
scheidenheid. Wet-
houder Eric Daan-
dels uitte zijn trots om een dergelijke ti-
telhouder in de gemeente te hebben. Hij
benadrukte, dat biljarten door mensen
als Dingeman verbroedert. Ten over-

staan van alle aanwezigen, waaronder
zijn mede clubleden speelde Picocrie
een demonstratiewedstrijd tegen Char-
les Mekes.

Dingeman Picocrie ontvangt, namens de gemeente 
Waalwijk, bloemen uit handen van wethouder Daandels.

Foto: Huub van Diem

HCR Prinsen wint KNBB Jumbo Bekerfinale 

Nadat 98 deelnemers de voorrondes in
café-biljart Siemens te Midwolda om de
32e editie van de Oldambt Driebanden
Bokaal hadden gespeeld, plaatsten 24
spelers zich voor de eindstrijd. 

In de  halve finales won Henk Mast van
Lucas Bronsema en Ronald Bakker van
Emiel Timmermans. De  finale werd ge-
wonnen door Veendammer Ronald Bak-
ker, die nipt Henk Mast uit Groningen
versloeg.

Uit handen van wedstrijdleider Tjaart
Schaub mocht Bakker de Oldambt Drie-
banden Bokaal 2019 in ontvangst ne-
men.

In het Apollo Theater te Berlicum heb-
ben de driebanden spelers van het
Haarlose HCR Prinsen de strijd om de
KNBB beker in een bloedstollende eind-
strijd tegen STZ Zundert in hun voordeel
weten te beslissen. In de finale was de
Achterhoekse formatie de verliezende fi-
nalist om het kampioenschap met 6-2
de baas waardoor de ploeg van Di-
nand Prinsen alle wedstrijden in hun
voordeel wist te beslissen.
In een spannende finale stond het hal-
verwege 2-2. Anno de Kleine verloor
als enige zijn partij. Met 10-15, 15-1
en 2-15 moest hij zijn meerdere erken-
nen in Barry van Beers. Raymund
Swertz zette zijn ploeg weer naast die
van STZ Zundert met een nipte overwin-
ning van 15-14, 15-12 en 1-15 op Ro-
land Uijtdewillegen.
De beslissing moest komen uit de twee
laatste partijen. HCR Prinsen begon niet
goed. Zowel Dick Jaspers, tegen Ronald
Forthomme als Eddy Leppens tegen zijn
landgenoot Peter Ceulemans verloren
de eerste set (beiden met 13-15), maar
trokken in de laatste twee sets de over-
winning toch over de streep. Jaspers
won met 15-9 en 15-10 en Leppens
deed dat met 15-12 en 15-10. Jaspers
opende met een serie van 12 carambo-
les maar had uiteindelijk toch nog vijf
pogingen nodig om de winst naar zich
toe te trekken. Leppens tekende in de
derde set voor een serie van negen ca-
ramboles.

Poulewedstrijden
In de poulewedstrijden kende het op
donderdag en vrijdag tegen zowel
Man op Maat/'t Caves, als tegen L&B
Ledermode en zaterdag tegen Burg-
mans Biljarts weinig problemen. De
meeste moeite had de ploeg nog met
Burgmans Biljarts. Alleen de Hengeloër
Jelle Pijl, tegen Bart Ceulemans, wist
zijn drie setjes te winnen. In de ope-
ningswedstrijd op donderdag had hij
ook al Wil Jansen van Man op Maat/'t
Caves het nakijken gegeven met 15-11,
15-4 en 15-2. Ook in de kruisfinale
toonde hij zijn vorm door tegen Kenny
Miatton met 15-13, 15-12 en 15-10
aan het langste eind te trekken.
Zijn teamgenoten Dick Jaspers, 2-1 te-
gen Frans van Kuijk, Eddy Leppens, 3-0
winst op Jack Wijnen en Anno de Klei-
ne 2-1 overwinning op Jerry Hermans
toonden hun klasse in de wedstrijd  te-
gen “Angstgegner” Team Eekhoorn.
“Dit is alsnog een mooie bekroning op
een seizoen dat door het mislopen van
de play-off wedstrijden alsnog in mineur
dreigde af te lopen. Mijn mensen heb-
ben uitstekend gespeeld en slechts één
partij moeten afstaan. Met de weten-
schap dat je in de finale na twee partij-
en weliswaar gelijk staat maar in ca-
ramboles duidelijk in de min dan zijn
Dick en Eddy heel goed met die druk
omgegaan”, aldus de dolgelukkige
captain Dinand Prinsen.
Tekst Jaap Gonning

Foto: Ton Smilde

Feller Biljart Factory 10B, 1689 AL Zwaag
Telefoon 0229 - 214738
E-mail info@fellerbiljart.nl
Website www.fellerbiljart.nl

mailto:info@fellerbiljart.nl
http://www.fellerbiljart.nl
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- Advertorial -

KNBB geeft opdracht aan Biljartcomputer

KNBB Landsfinale met 21 Biljartcomputers

Door iedereen te bedienen
Vele schrijvers hadden nog geen ervaring met het bedienen van dit elektronisch
scorebord. Doordat de Biljartcomputer zeer  eenvoudig en logisch te bedienen is,
bleek dit in de praktijk geen enkel probleem te zijn . 
Zoals een klant ooit schreef: 
“Wie een televisie kan bedienen, kan ook het scorebord van Biljartcomputer
bedienen”.

Voordelen voor spelers en toeschouwers
• Op grotere afstand is het spelverloop te volgen
• Er is te zien: Wie tegen wie speelt, welke vereniging, spelsoort, te maken aan-

tallen, wie aan de beurt is

Maar ook:
• Gemiddelde en hoogste serie
• De laatste 5 ingevoerde sco-

res
• Achterstand of voorsprong

van beide spelers
• Percentage dat de spelers al

gescoord hebben
• Waarschuwing bij “En nog

5”, etc.

Andere voordelen van de Biljartcomputer
• Maken van reclame, zodat het scorebord zichzelf terugverdient
• Met een scheidsrechter afstandsbediening is een schrijver niet meer noodzakelijk
• Opslag van 10.000 vaste spelers met vereniging en te maken aantallen van

alle spelsoorten
• Opslag van de laatste 1.000 gespeelde partijen inclusief tellijst voor latere eva-

luatie (Excel)
• Spelsoorten Libre, Bandstoten, Driebanden, Kader,  5 Pins, 5 Ball, Veertigen te-

gen de klok en een traditioneel scorebord (draaischijfjes)
• Verzenden van e-mail met de volledige tellijst
• Na een stroomuitval kun je weer gewoon verder spelen en de partij afmaken
• Inspeel timer
• Draadloze radiografische afstandsbediening
• Grafiek weergave van een gespeelde partij (spelverloop)
• Grafiek hoe het gemiddelde van de spelers in de loop van de tijd zich heeft ont-

wikkeld
• Gebaseerd op het meest stabiele besturingssysteem (Android)
• Wifi is niet noodzakelijk
• Onbeperkt aantal in één ruimte

Nu € 359,- incl. btw en reclamemodule, scheidsrechter afstandsbediening € 55,-
incl. btw 
Het enige waar uzelf voor dient te zorgen is een (bestaand) beeldscherm. Eventu-
eel kunnen wij een beeldscherm tegen een zeer concurrerende prijs aanbieden.

Meer informatie
Website : www.biljartcomputer.nl  www.biljartcomputer.be  www.billardcomputer.de 
E-mail : info@biljartcomputer.nl  info@biljartcomputer.be   info@billardcomputer.de 
Telefoon : 0031-(0)13 4634703

Andere uitstraling
De KNBB heeft dit jaar veel geïnvesteerd om dit landelijk toernooi in Nieuwegein
een andere uitstraling te geven. Hier passen de traditionele “draaischijfjes” niet
meer bij. 
Dit jaar en komende jaren worden de prestaties van de spelers geregistreerd met
scoreborden van Biljartcomputer. Alle aanwezigen hebben genoten van dit vlek-
keloos verlopen toernooi.

Hoogstraat 123 • 5258 BC Berlicum, 073 5031264

www.eureka billard.nl

Worldcup Veghel 2019Worldcup Veghel 2019
Eureka deelt gra s kaarten uitEureka deelt gra s kaarten uit

Bij besteding van minimaal 100 euro in onzeBij besteding van minimaal 100 euro in onze
showroom in de maand september ontvangt showroom in de maand september ontvangt 

u een gra s toegangskaart voor één dag u een gra s toegangskaart voor één dag 
zondag, maandag, dinsdag of woensdagzondag, maandag, dinsdag of woensdag

http://www.biljartcomputer.nl
http://www.biljartcomputer.be
http://www.billardcomputer.de
mailto:info@biljartcomputer.nl
mailto:info@biljartcomputer.be
mailto:info@billardcomputer.de
http://www.eureka%ED%AF%80%ED%B0%81billard.nl
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Onze openingstijden zijn:
donderdag en vrijdag:

09.00 - 12.30 uur en
van 13.00 - 17.00 uur

zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

Onze openingstijden zijn:
donderdag & vrijdag 09.00 - 12.30 uur

en van 13.00 - 17.00 uur
op zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

Bestel nu uw kaarten via
www.3cworldcup.com

Voor al uw biljartbenodigdheden en reparaties

www.genoegkeus-shop.nl

Genoeg Keu's
Seterseweg 4

4903 RV Oosterhout
Tel: +31 6 52680744

info@genoegkeus-shop.nl

Openingstijden
Maandag: 13.30 tot 21.00 uur
Dinsdag t/m Vrijdag: 11.00 tot 21.00 uur
Zaterdag: 13.00 tot 18.00 uur
Zondag: 11.00 tot 18.00 uur

http://www.3cworldcup.com
http://www.genoegkeus-shop.nl
mailto:info@genoegkeus-shop.nl
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Een gezellige camping in een bosrijke omgeving

Ook kunt u bij ons terecht voor bruiloften en partijen

Informeer vrijblijvend: Seterseweg 4
4903 RV Oosterhout
0161-41 15 72
06-53 99 49 61
www.bvdeeekhoorn.nl

4 matchtafels en 4 tafels 230x115

Camping Camping 
De EekhoornDe Eekhoorn

Fluwelenbroekstraat 45-47
4611 JS Bergen Op Zoom

0164-230508
Bij ons gevestigde

biljartverenigingen zijn:

B.V. S.V.W.
B.V. 'T Laantje

B.V. Senioren Biljart Ponderosa
B.V. De Snepballen

FFCC De Kroon

Biljartcentrum
de distel

BILJART CENTRUM DE DISTEL
Een van de grootste biljartcentra van Europa 

1200 m2 biljartplezier
17 Pooltafels

6 Biljarttafels 230x115
4 Matchtafels
3 Snookertafels

Groot eigen privé parkeerterrein
voor 60 auto’s 

Kade 46 • 4703 GH Roosendaal
www.dedistel.nl • www.dedistelbiljarts.nl

Tel. 0165 563800
Openingstijden ma. t/m do. 14.00 - 01.00 uur,

vr. en za. 14.00 - 02.00 uur, zo. 14.00 - 00.00 uur
Onze biljartwinkel is 7 dagen per week geopend

Burgemeester Vermetstraat 2
4456 AJ Lewedorp
Telefoon 0113-612204
Email: info@goedeverwachting.nl

www.goedeverwachting.nl
Fam. De Kok
Privé: 0113-614157

CAFÉ PENSION
“DE GOEDE VERWACHTING”

Clublokaal
van L.B.V.

Biljartcafé 
Henk & Catry Jorissen

Heelsumstraat 82 92 94
2573 NP Den Haag

070 36 52 535
www.cafebiljartjorissen.nl

4 kleine tafels
4 grote tafels

Thuisbasis van eredivisieteam 
SIS / BV Escamp/BV / 

BV Raak Um / BV Togo / BV TOG /
BV Neptunis / BV Jorissen 2000 /

BV ’t Schuimend Krijtje / 
de Roze poolpoezen

hotel - café restaurant
van der weijde

brouwerijstraat 1
4317 ac noordgouwe

tel.: 0111 - 401491

• Moderne hotelaccommodatie met o.a. bad/douche, toilet,
radio en televisie

• Sfeervol restaurant met vlees- en visspecialiteiten
• Biljartaccommodatie
• De gehele week geopend
• Er even tussenuit? Kom dan naar Noordgouwe en geniet

van de rust in een schitterende omgeving
• Accommodatie voor partijen, conferenties en vergaderingen

Hotel van der Weijde: www.hotelvanderweijde.nl

Nederland tweede met minimaal verschil

Jeugd België wint Coupe van Beem 2019

De 51e editie van de Coupe van Beem,
die dit jaar in het Duitse Herten werd
gehouden is gewonnen door België. De
equipe met  Nino Coeckelberg, Nick
Rosier, Luca Philipoom, Anthony Greffe,
Jelle Billiet, Bryan Eelen, Samyn Quinten
en Samuel Vanderveken bleek te sterk
voor Nederland en Duitsland. Vooral
Nick Rosier en Luca Philipoom presteer-
den met vier gespeelde en vier gewon-
nen wedstrijden uitstekend. Nederland
behaalde 32 punten, een punt minder
dan België. Gastland Duitsland bleef
met 23 punten op afstand. Voor Neder-

Grote vreugde bij de Belgische formatie. Foto: Bianca Otjens

VOOR AL UW HOUT EN TIMMERWERKEN
• kozijnen   • ramen   • deuren

• schuifpuien   • trappen

Wij maken maatwerk

voor nieuwbouw en 

renovatiekozijnen

De Flammert 1031
5854 NA Nieuw Bergen (L.)

Tel. 0031 (0)485-343836
Fax 0031 (0)485-341646

www.houkol.nl

Houkol v.o.f.
Timmer en houtbewerkingsbedrijf

petersmits
bestratingen

Tel. 06 - 235 541 73
www.petersmitsbestratingen.nl

smitsbestratingen@hotmail.com

Jubileumtoernooi op groot en klein

Frank Gielen en Jef Philipoom 
winnaar bij Caves in Wintelre

Vanwege het 25-jarig bestaan van Golf & Recreatiepark 't Caves in Win-
telre werd er een jubileumtoernooi gehouden in de spelsoort driebanden.
Er waren 36 deelnemers op de kleine tafel en ook op de matchtafel. Frank
Gielen en Jef Philipoom bleken de besten.
Op het 2.30 biljart betekende de kwart-
finale het einde voor René Broers, René
Bakemans, Jos Sweegers en Jos Fleer-
akkers. In de halve eindstrijd schakelde
Luc Nijs opponent Wim Rijken uit. Frank
Gielen versloeg Willem Foudraine
dankzij een slotserie van 9. Gielen en
Nijs maakten er een spannende finale
van: 25-23. 

Matchtafel
In de laatste poulewedstrijd had Toon
van Boxem opzien gebaard door bij
een 7-10 achterstand een slotreeks van
8 te produceren. Hij sneuvelde echter in
de strijd om een plek bij de laatste 8.
Rick Sleddens vestigde de aandacht op
zich door de 15 caramboles in 5 po-

gingen te verzamelen: 3.000 moyenne.
In de kwartfinale tegen Jef Philipoom
was het na 7 beurten 16-18 in het voor-
deel van Sleddens. Philipoom had ech-
ter met 25-19 (12) de langste adem. Ri-
ny Zwiers haalde met 25-12 (14) uit te-
gen Toon Schoofs. Peter van der Heij-
den boog voor Raymond Ceulemans en
Guido Terwingen troefde Jan Basel-
mans af. Het duel Ceulemans tegen Ter-
wingen werd na 21 beurten beslist door
een slotserie van 8 van de groot-
meester. Philipoom hoefde maar 16
keer naar het grote biljart voor de 25
treffers tegen Zwiers. De finale tussen Jef
Philipoom en Raymond Ceulemans le-
verde na 17 beurten 25-25 op. Phili-
poom bleek beter bij de shoot-out.

Vlnr: Raymond Ceulemans, Jef Philipoom, Wilmy van Boxem, Frank Gielen, 
Luc Nijs en Toon van Boxem. Foto: Jan Rosmulder 

land behaalde Marijn van Nispen met
vier overwinningen de maximale score.

http://www.bvdeeekhoorn.nl
mailto:info@goedeverwachting.nl
http://www.goedeverwachting.nl
http://www.cafebiljartjorissen.nl
http://www.dedistel.nl
http://www.dedistelbiljarts.nl
http://www.hotelvanderweijde.nl
http://www.houkol.nl
http://www.petersmitsbestratingen.nl
mailto:smitsbestratingen@hotmail.com
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Tiende Open De Mortel driebandenkampioenschap

Titel voor Piet van Lierop 
in café-zaal ‘t Anker 

Van de 30 deelnemers waren er op de
slotdag van het 10e Open De Mortel
driebandenkampioenschap nog 8 in  de
strijd op de slotavond. In café-zaal ’t An-
ker betekende de kwartfinale het einde
voor Gerard Berens, Jan Rosmulder, Le-
on Bijvelds en Hans van Eijk. In de eerste
halve finale ging Hans van Uden onder-
uit tegen plaatselijk  favoriet Hans Wen-
niger. Op de andere tafel trok Hans Ver-
mulst aan het kortste eind tegen Piet van
Lierop. In het duel om de derde plaats
zette Hans van Uden tegenstander Hans

Vermulst opzij. De  finale werd beslist
tussen Piet van Lierop (18 car) en Hans
Wenniger (12 car). Voor Van Lierop was
het zijn eerste eindstrijd. Wenniger won
al in 2016 en kon de eerste speler wor-
den die het toernooi tweemaal op zijn
naam wist te brengen. Piet van Lierop en
Hans Wenniger gaven elkaar weinig
toen en dat resulteerde in 11-11 na 35
beurten. Voor Van Lierop dus nog 7 tref-
fers te gaan en Wenniger nog 4. Piet
van Lierop realiseerde 1-3-2-0-1 en be-
reikte daarmee de finish na de maxima-
le 40 pogingen. Hans Wenniger stond
voor de opgave om nog driemaal te sco-
ren om er een barrage uit te spelen. Zo-
ver kwam het niet want hij miste de na-
stoot. De titel in De Mortel ging dus naar
Mariahout. De eer voor de hoogste serie
bleek met 7 caramboles voor Ad Hees-
akkers en Leon Bijvelds. Een woord van
dank voor de organisatie in de persoon
van Monique en Hans Wenniger en
voor de uitbaters Patrick Deerns en Jan
van Zweeden.  

Vlnr: Hans Wenniger (2), Piet van Lierop (1), Hans Vermulst (4) en 
Hans van Uden (3). Foto: Jan Rosmulder  

Nu ook voor feesten en partijen

Moderne uitstraling voor biljartzaal 
Van Tienen in Tegelen

De biljartzaal van café Van Tienen aan
Kaldenkerkerweg 19 in Tegelen heeft in
de zomerstop een fraaie metamorfose
ondergaan. Zo ligt er een nieuwe vloer
die voorzien is van antislip tegels. Er
zijn andere lampen en alles is geverfd.
Dit alles leidt ertoe dat de biljartzaal
een opgefriste indruk maakt. Ook staat
ander meubilair nog in de planning.
Het eerste toernooi dat er plaatsvond
was het Ralf Laakmann Memorial ar-
tistiek. Zie elders in deze biljartkrant. De
2 matchtafels en de 2 kleine biljarts kun-
nen in een handomdraai verplaatst wor-
den, zodat er vanaf nu ook feesten en
partijen mogelijk zijn. 

24 teams
In het seizoen 2019-2020 zijn liefst 24
teams actief bij Van Tienen. C1 (4), C2
(2), C3 (1), C4 (1), B1 (3), Nationaal
driebanden groot (6), A-klasse (4), Na-
tionaal kader (1). Venlose Bond (2). De
A-klasse is nu samen met de districten
Zuid-Limburg en Maastricht en telt in to-
taal 11 teams. Behalve de 4 biljarts in
de zaal staat er ook één 2.30 biljart in
het café. Café-biljartzaal Van Tienen,
telefoon 077-3731272 is voortaan op
woensdag gesloten.   

Openingstijden:
Maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag vanaf 14.00 uur
Zaterdag vanaf 10.30 uur
Zondag vanaf 10.00 uur

Foto: Jan Rosmulder

In de Mulder te Megen

Van Hinthum toernooi 2019 weer geslaagd

Door: Johnny van de Camp

Halve finales
Bij het kader troffen Rien van Gaal en
Willy Rooijendijk elkaar. Rooijendijk fi-
nishte in 11 beurten en bij Van Gaal
liep het niet zo lekker als zijn voorgaan-
de partij waar hij in 2 beurten op 48
caramboles stond en nu kwam zijn to-
taal niet verder als 38. De andere halve
eindstrijd ging tussen Harold Megens
en Henk Vugts en ook hier was het een
beetje eenzijdig. Megens won in 9
beurten en Vugts bleef steken bij 18. De
ene halve finale bandstoten ging tussen
Rinie van de Berg en Jan Verhaaren
waarbij Verhaaren na 36 pogingen
aan het langste eind trok. Het andere
duel ging tussen Jeannette Habraken,
die aan maar liefst 3 spelsoorten mee
deed, en Martijn te Plate. Te Plate scoor-
de er regelmatig op los maar Habraken
had al betere partijen laten zien en kon
het dus niet bolwerken. Bij het drieban-
den stonden Anton Mulder en Mathieu
Maas tegenover elkaar en Tonnie van
Oss en Ton Duurland. Maas won van
Mulder, die slechts 4 caramboles tekort
kwam. Tussen Van Oss en Duurland
was er bij een gelijkspel een tiebreak
nodig en hierbij trok Tonnie van Oss
aan het langste eind.

Finales
Op 17 augustus begonnen om 15.00
uur de eerste finales te weten het drie-
banden en het kader. Bij het drieban-
den: Tonnie van Oss (31) en Mathieu
Maas (17). Maas ging hard van start

met 8 uit 6 beurten en was dus al bijna
op de helft en Van Oss kon maar moei-
zaam volgen. Mathieu Maas had er zin
in en ging onverstoorbaar verder en
had na 30 pogingen zijn 17 treffers op
het bord staan, een moyenne van
0.566. Tonnie van Oss kwam niet ver-
der als 16 caramboles en een ge-
middelde van 0.551. Bij het kader ston-
den Willy Rooijendijk (200) 80% de
winnaar van 2018, en Harold Megens,
(144) 80% tegenover elkaar. Rooijen-
dijk had zijn kortste partij van dit toer-
nooi op 3 beurten staan en Megens op
7 beurten, dus het beloofde een mooie
match te worden. Beiden gingen moei-
zaam van start, na 7 omlopen stond het
nog maar 18 voor Harold Megens te-
gen 43 voor Willy Rooijendijk. Toen
kwam er beetje schot in de zaak en na
13 beurten mocht Rooijendijk zich we-
derom de kampioen noemen. Bij het
bandstoten nam Martijn te Plate (55) en
halve finalist van 2018, het op tegen
Jan Verhaaren, (30). In het begin ging
het naar verhouding gelijk op maar na
beurt 11 kwam Te Plate in zijn spel en
scoorde in de laatste 7 beurten 32 keer
en zegevierde zo na 18 pogingen met
een mooi gemiddelde van 3.05. Toen
de finale van het libre, dat ging tussen
Ruud Driessen (70) en tevens de win-
naar van het bandstoten van 2018 en
Willy Kleintjes (38) en debutant in het
toernooi. Er was weinig spanning.
Driessen maakte met regelmaat  zijn ca-
ramboles en Kleintjes kwam maar niet is
zijn spel en alles ging net mis. Ruud
Driessen had na 33 beurten zijn 70 ca-

ramboles in de
pocket en Willy
Kleintjes bleef ste-
ken op een totaal
van 18. Jeannette
Habraken verover-
de de sportiviteits-
beker omdat ze
zich wist te plaat-
sen voor maar
liefst drie kwartfi-
nales. In de voor-
wedstrijd van het
libre werd ze zelfs
eerste.
Tevens heeft ze
zich alle dagen in-
gezet om te arbi-
treren. Na afloop
van de finales
stond er een warm
en koud buffet
klaar voor alle
deelnemers en
partners. 
We kunnen weer
terug kijken op
een gezellig ver-
lopen toernooi.

In herberg en cafetaria de Mulder te Megen werd begonnen met 65 deel-
nemers in 3 poules bandstoten, 3 poules driebanden, 2 poules kader en 5
poules libre. De twee weken van vijf dagen voorwedstrijden waren dus
weer hard nodig.

Foto: Henry Thijssen

Vlnr: Wim van Tienen en Noud van Haren. Winnaars van
het jaarlijkse Pinkster koppeltoernooi in café-biljartzaal

Van Tienen in Tegelen. Foto: John van Tienen

Professor Romeinstraat 17
5013 BX Tilburg

013-5458000
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Thuisbasis van:
Biljartverereniging de Hazelaar

Post luchtkanalen (1e divisie 3bnd)
De Hazelaar

(eredivisie topteam)

- 4 Matchtafels
- 6 Caramboletafels

U bent van harte welkom.
Sportfoyer de Hazelaar
T.M. Kortenhorstlaan 6

5244 GD Rosmalen
Tel: 073-5214742

E-mail:dehazelaar@ziggo.nl

Fransen
Biljarts Routine

Dealer Wilhelmina biljarts voor Zuid-Oost Nederland

Telefoon:
Adres:
E-mail:

Website:

06-28997736
Nijverheidsstraat 3 - 5405 AJ Uden
fransenbiljartsroutine@gmail.com
www.roetienen.nl

Verkoop nieuwe en 
gebruikte biljarts ook voor 
reparatie en onderhoud.

Groot assortiment 
schroef-keu’s voor 
carambole, pool en 

snooker.

Alle biljartbenodigdheden, 
dart-borden en 

toebehoren, 
voetbalspellen, baraktafels 

enz.

café - darts - biljart

Vlierdenseweg 26
5753 AD Deurne
Tel: 0493-315653
www.tankertje.nl 

3 Wilhelmina-biljarts aanwezig
Clublokaal van: 

B.V. Vrijthof ’85 en Vrijthof Libre 

Feestzaal * Handboogzaal

Tevens ruime vergadermogelijkheden
van groot en klein.

Frans en Petrie 
Smetsers-Smulders

Molenstraat 6, 5688 AD Oirschot,
Tel. (0499) 57 14 42, Fax (0499) 57 73 36

Houdt u van gezelligheid en een partijtje biljart
Kom dan naar café-bar

2 Horemans - biljarts aanwezig
Sjannie Lamers - Nassauplein 26 - 5531 HK Bladel - 0497-383643

‘T HANGIJZER

2 zalen
Terras

4 matchtafels 2.84 x 1.42
3 kleine tafels 2.30 x 1.15
Grote en kleine menukaart

Bruin café
Openbaar vervoer op loopafstand

Café-Restaurant

MANS
Nieuweweg 4

7692 AG Mariënberg
0523-251208

BIJ PRINSEN BEN JE DE
KONING TE RIJK!
Of het nu gaat om een feestje, familiediner,
gezellige borrel, zakelijke lunch of 
heerlijke overnachting... 
bij Prinsen is het altijd vorstelijk genieten!
Kijk voor alle mogelijkheden op 
hcrprinsen.nl.

Eibergseweg 13 7273 SP Haarlo T: 0545-261232 E: info@hcrprinsen.nl I: www.hcrprinsen.nl

Clubhuis BV ”De Zwaan”

Hoogdijk 32
5091 CH Middelbeers

Tel. 013 - 5141266
Nu 2 biljarts

www.cafedezwaan.nl

Bruiloften• FeestenBruiloften• Feesten
Partijen • VergaderingenPartijen • Vergaderingen

De Zwaan
Café • Restaurant • Middelbeers

CAFÉ
D
E

M
I
X
X

• 2 match tafels
• 4 carambole-biljarts
• 2 pool-biljarts
• 1 snooker tafel
• 4 dartbanen
• terras

Openingstijden: 
ma. t/m zo. van 

14.00 tot 02.00 uur
Woensdag gesloten

Bogardeind 112
5664 EL Geldrop
Tel.: 040-2863213

Biljart
Centrum
Geldrop

Herberg & cafetaria de Mulder

Wilhelminastraat 1 
5366BD Megen 
Herberg: 06-53870552

Cafetaria: 0412 - 488 739
www.herbergdemulder.nl

DE VEEMARKT
DOETINCHEM

Manuela Mulderij & Ingrid van Hemert

Veemarkt 4
7001 EE Doetinchem

0314 - 323585
deveemarktdoetinchem@hotmail.com

Pastoriestraat 20 - 5756 AM Vlierden
Tel. 0493-312432 - www.vlierden.com

100-jarig café
Met gerenoveerde hotelkamers

Verblijf € 26,50 p.p.p.n.
Ontbijt € 7,00 en diner vanaf € 10,00

Ook zaalverhuur voor feesten en partijen. Tot 600 personen.

20 jaar biljartschool.nl = 20% korting EVO keuen
Aktie geldig t/m 30/10/2019

Kijk voor de actuele voorraad op www.biljartschool.nl
Of bel 0592-866440 / 06-51990387

mailto:fransenbiljartsroutine@gmail.com
http://www.roetienen.nl
mailto:E-mail:dehazelaar@ziggo.nl
http://www.tankertje.nl
mailto:info@hcrprinsen.nl
http://www.hcrprinsen.nl
http://www.cafedezwaan.nl
http://www.herbergdemulder.nl
mailto:deveemarktdoetinchem@hotmail.com
http://www.biljartschool.nl
http://www.vlierden.com
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Jubilarissen DBB

Helenaveen: Frans Brouwers 25 jaar, Lucie Mestrom 25 jaar en Dirk Nooijen 25 jaar
OLV: Wies Willems 25 jaar (niet aanwezig)
ONA: Toon Kortooms 25 jaar (niet aanwezig)
Ons Vermaak: Huub Thijssen 40 jaar
OVU: Peter van Kessel 50 jaar en Louis Maas 50 jaar
Pomerans: Mari van Hout 25 jaar
SVN Marma: Peter van de Bekerom 40 jaar, Willy van de Bekerom 40 jaar,  Rinie
Bakker 40 jaar, Wim Engels 25 jaar (niet aanwezig), Gerard Hendriks 25 jaar, Sjef
Hikspoors 50 jaar (niet aanwezig), Hub Janssen 40 jaar, Frans Keijsers 25 jaar,
Martien Mennen 40 jaar, Gerard van Otterdijk 40 jaar, Wim van Otterdijk 40 jaar,
Henk Penninx  40 jaar, Jan Smits 50 jaar, Harrie Verberne 40 jaar
TBK: Pieter Jan Derks 25 jaar, Jo van Veggel 40 jaar (niet aanwezig)
't Turfke: Geert Jan Evers 25 jaar

De jubilarissen voor café-hotel Thijssen te Vlierden. Foto: Jan Rosmulder

Dertig deelnemers in Deurne

Dorus Steevens na barrage kampioen 
driebanden om Turfke Bokaal

Traditioneel vindt in de zomer de strijd
plaats in het driebanden om de Turfke
Wisselbokaal. In Deurne was het duel
in de eerste halve finale tussen John van
der Horst (13 car) en Albert Bor (ook 13
car) bijzonder spannend. Van der Horst
kreeg tweemaal de kans om de partij
als eerste te beëindigen maar het was
Bor die er met de winst vandoor ging:
12-13. Zestien caramboles voor beiden
stonden er in de andere halve eindstrijd
tussen Hans van Eijk en Dorus Steevens
op het programma. Steevens had een
superstart en leidde na slechts 6 pogin-
gen al met 4-9. Het bleek een ongelijke
strijd waarbij de zege voor Steevens
niet meer in gevaar kwam. In de wed-
strijd om de derde plaats finishte Hans
van Eijk als eerste maar wist John van
der Horst met 2 treffers in de nastoot
voor de remise te zorgen. Van Eijk eve-
naarde met 7 caramboles de eerdere
hoogste serie van Roland Jonker en Ri-
nie Weemen. Het baatte hem niet want
de barrage leverde vervolgens een tri-
omf op voor Van der Horst. De finale
ging dus tussen Albert Bor (13 car) en

Dorus Steevens (16 car). Bor arriveerde
na 25 pogingen aan de eindstreep
maar Steevens produceerde in de na-
beurt zijn ontbrekende carambole. De
barrage, helft caramboles, eindigde na
11 beurten in 4-8 zodat de titel voor
Dorus Steevens uit Deurne was. In de
poulefase zorgde Giel Steevens met 10
caramboles na 14 beurten voor de kort-
ste partij. Bij de laatste 16 blonk Albert
Bor uit met 13 uit 11. Frans Martens
speelde in zijn poulewedstrijden liefst
63% boven zijn gemiddelde. Woord
van dank voor Kiki en Tonnie Thielen
voor de gehaktballen en de hapjes.

Vlnr: Hans van Eijk (4), John van der Horst (3), Dorus Steevens (1) en Albert Bor (2).
Foto: Jan Rosmulder

Met 45 deelnemers in Ommel

René Verhaeg de beste bij veertiende 
Lolaartoernooi

Zaterdag 10 augustus stonden er nog
drie partijen op het programma. In de
eerste halve finale nam plaatselijk favo-
riet Frans van Mierlo (40 car) met 20-7
na slechts 7 beurten het initiatief tegen
Gerard Verdeuzeldonk (60 car). Twee
series van 14 brachten Verdeuzeldonk
toch weer in de wedstrijd terug en dat
leidde tot 37-50 na 21 pogingen. Van
Mierlo vond het toen welletjes en finish-
te met een reeks van 3. Zijn tegenstan-
der strandde op 6 caramboles van de
eindstreep want hij scoorde in de na-
stoot nog viermaal. Uitslag 40-54 (22).
In de andere halve eindstrijd hadden
René Verhaeg en Rinie Weemen beiden
50 caramboles te gaan. Na 7 beurten
was er met 22-22 nog evenwicht. Daar-
na snelde Verhaeg met 28 treffers in
slechts 6 pogingen naar de finish via
50-26 na maar 13 omlopen. De finale
dus tussen René Verhaeg en Frans van
Mierlo. Na 9 beurten waren beiden met
25-19 geheel of bijna halverwege. Met
32-31 (14) leek Van Mierlo even later
de beste papieren te hebben maar toen

stokte de productie. Hij maakte nog
maar 3 caramboles en dus ging de titel
in het Lolaartoernooi dankzij 50-34 na
23 pogingen naar René Verhaeg uit
Asten. Louis van den Broek realiseerde
eerder al enkele records. De kortste par-
tij van 90 caramboles na 9 beurten en
ook de hoogste serie van 35 kwamen
op zijn naam. 
Naam Gem Car 2020
1. René Verhaeg 2.64 60
2. Frans van Mierlo 2.02 50
3. Gerard Verdeuzeldonk 2.36 70
4. Rinie Weemen 2.14 60
5. Jan van Mierlo 1.36 40
6. Henk Rosmulder 2.43B 70B  
7. Wilco Loverbos 1.25 40
8. Pedri Leenen 4.40 50B 
9. Thieu Vinken 3.41B 80B

10. Louis van den Broek 4.12 90 

In de maanden juli en augustus streden 45 spelers om de hoogste eer in
editie 14 van het Lolaartoernooi. Spelsoort libre maar voor sommigen
bandstoten. In De Pelgrim te Ommel was bijna iedereen aanwezig bij de
slotavond. René Verhaeg toonde zich de beste in het prima verlopen toer-
nooi. 

Vlnr: Frans van Mierlo, René Verhaeg, Gerard Verdeuzeldonk en Rinie Weemen.
Foto: Leon van der Heijden, Fotocreatief Asten

info@manopmaat.nl

Uitzendbureau 
Man op Maat BV zoekt

Metselaars

Timmerlieden 1 + 2
Sint Apolloniastraat 2E

6002 BE Weert 
Telefoon 0495-820230

Bij ’t Tapperijke in Hoeven

Cynthia van Peer wint vijfde Ladies 
Crazy Diamonds

Cynthia van Peer heeft bij ’t Tapperijke
in Hoeven de vijfde editie van het La-
dies Crazy Diamonds driebandentoer-
nooi op haar naam geschreven. Jetty
van Hummel werd tweede en Janine
Verkerk eindigde als derde.

Cynthia van Peer

 Staalconstruc e en plaatstaal met alle soorten oppervlaktebehandelingen 
 Kozijnen voor  en achter puien 
 Voor par culier en bedrijven  Ook voor advies  45 jaar ervaring
 Uitdagingen welkom   Aanvragen en sugges es vrijblijvend
 Hekwerken voor tuin, winkel, bedrijven en beveiliging tegen inbraak

Rens Hoeba
Koekoekstraat 54 – 3514 CX Utrecht - Tel: +31(0)30 2734315   Mobiel: +31 (0)6 20744011

E-mail: rhoeba@icloud.com

mailto:info@manopmaat.nl
mailto:rhoeba@icloud.com
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Editie 26 Landerds kampioenschap driebanden

Jan de Louw winnaar in 't Oventje 
te Zeeland

Rond de klok van negenen kon men
zich in café-zaal 't Oventje te Zeeland
gaan opmaken voor de halve finales en
de finalepartij voor de Cees Geerts
wisseltrofee. Het betrof editie 26 van
het Landerds kampioenschap drieban-
den waarbij in vier poules was begon-
nen. Na loting krijgt Peter van der Lin-
den (24 car) Piet Verbruggen (14 car)
als tegenstander. Een lastige klus maar
Van der Linden heeft vaker met dit bijltje

gehakt. Toch heeft hij bijzonder veel
moeite met het spel van Verbruggen.
Twee degelijke series van Piet Verbrug-
gen en het is haast onmogelijk voor Pe-
ter van der Linden om het gat te dichten.
Toch blijft hij vechten voor elk puntje
maar na 30 beurten is het gedaan. Met
22-14 blijft Piet Verbruggen de baas
over Peter van der Linden. In de andere
halve eindstrijd treffen Harry Arts (8 car)
en Jan de Louw (12 car) elkaar. Beiden
hebben een goed toernooi gespeeld
maar kunnen ze nu nog de energie op-
brengen om nog een keer te vlammen?
Na 30 beurten mag Arts zijn biljartkeu
opbergen. Het toernooi zit er op. Met
12-3 moest hij zijn meerdere erkennen
in Jan de Louw die zich nu op mag
gaan maken voor de finalepartij tegen
Piet Verbruggen.
Om 22.00 uur gaat de laatste wedstrijd
van start. Jan de Louw misschien voor de
eerste keer de wisseltrofee en Piet Ver-
bruggen als eerste speler misschien 2x
achter elkaar. Wederom moesten er de
volle 30 beurten aan te pas komen om
tot een winnaar te komen. Met 9-4 bleek
Jan de Louw toch de beste papieren in
handen te hebben en mocht de 26e edi-
tie van het Landerds kampioenschap
driebanden op zijn naam schrijven.

Jan de Louw

Tweede editie van damestoernooi

Jeannette Habraken na thriller winnaar
in De Linden te Sint-Michielsgestel

Jeannette Habraken ging met 10 punten
de finale in van het tweede damestoer-
nooi in café De Linden. In Sint-Michiels-
gestel had Hennie van Schijndel toen 8
punten. Uiteindelijk wist Van Schijndel
het onderlinge duel op haar naam te
schrijven maar ze had Habraken 2 ca-
ramboles te veel laten maken om kam-
pioen te worden. Beste partij was van
Maria Schellekens die haar wedstrijd in
8 beurten uit wist te spelen en daarvoor
het laatste stuk appelgebak uitgereikt
kreeg. Het was een zeer gezellig en fa-
natiek damestoernooi.

Winnares Jeannette Habraken staat tweede van rechts. Foto: Patricia met toestel
Mieke Schenkels

Naam Pnt Gem HS % Car
1. Jeannette Habraken 10 1.87 21 97.48
2. Hennie van Schijndel 10 0.75 6 96.66
3. Marianne Schepers 10 0.86 7 94.00
4. Thea van Breda 8 0.60 4 88.23
5. Derni Vissers 10 0.52 5 89.68
6. Betty Verbruggen 6 0.57 6 90.47
7. Joke van Alebeek 8 1.17 8 89.28
8. Gitte Vissers 4 0.34 5 83.33
9. Ria van de Ven 6 0.99 6 86.48

10. Mieke Schenkels 4 1.54 10 80.25
11. Jet van Gestel 6 0.75 6 78.26
12. Hennie van Eck 4 0.51 5 73.01
13. Betsy van den Boogaard 6 0.29 3 71.79
14. Maria Schellekens 2 0.54 5 74.50
15. Annemieke van der Linden 2 0.52 5 73.61
16. Bep Korsten 0 0.42 4 77.53

In hotel-café-biljartcentrum Pot te Groenlo

Damestoernooi 2019 gewonnen 
door Odet Klein Gunnewiek

Bij hotel-café-biljartcentrum Pot in

Groenlo is het jaarlijkse damesbiljart-
toernooi libre gewonnen door Odet
Klein Gunnewiek. Dit betekende haar
eerste prijs na één seizoen biljarten. Het
evenement werd georganiseerd op za-
terdag 29 juni en zondag 30 juni
2019. Ondanks de warmte werd er he-
vig gestreden om de finaleplek.
Uiteindelijk waren de finalisten Odet
Klein Gunnewiek uit Groenlo en Mariet
Veldhuis uit Haaksbergen en aan de fi-
nish ging de winst naar Klein Gunne-
wiek. Derde plekken waren er voor Re-
nate Karssenberg uit Lochem en Bianca
Terbeek uit Haaksbergen.
Ieder jaar staat er een prijs op voor de
hoogste serie (percentage). Ditmaal
was het een keu gesponsord door Jan
Brock. Deze is ook gewonnen door
Odet Klein Gunnewiek. Ze had een se-
rie van 10. Bij 35 te maken caramboles
is dat is 28%.

Odet Klein Gunnewiek. 
Foto: Diane Kerkemeijer

Limburgse finale bandstoten teams

KOT '50 2 succesvol bij Van Tienen 
in Tegelen

Zes teams streden in café-biljartzaal
Van Tienen in Tegelen om de titel in de

Limburgse finale
bandstoten. Elk drie-
tal speelde vier duels
omdat men het team
uit hetzelfde district
niet ontmoette tijdens
deze eindstrijd. Uit-
eindelijk bleek aan
het einde van de
zondagmiddag dat
KOT '50 2 aan 5
punten voldoende
had om het kampi-
oenschap binnen te
halen. Dat was te
danken aan de 15
partijpunten want

Wilhelmina Kerkrade eindigde even-
eens op 5 punten maar bleef steken bij
13 partijpunten. Het onderlinge duel
was op 3-3 afgesloten. Namens de win-
naar uit Eijsden bleek tweede man Jac-
ques de Groen een opvallende speler
met de maximale winst na 4 duels. Hij
begon met een gemiddelde van 0.91
en finishte met 1.46. Dat betekende een
toename van liefst 60%. Kopman Lens
Bours kwam tot 1 zege, 1 remise en 2
nederlagen. André Janssen realiseerde
2 zeges en ook 2 verliespartijen. Na-
mens BC Kokerel 2 produceerde Emiel
Lardenoye de hoogste serie van 19 ca-
ramboles. Hij zorgde via 3.22 ook voor
het beste algemeen moyenne.  
Team Pnt PP % Car
1. KOT '50 2 5 15 90.93
2. Wilhelmina Kerkrade 5 13 97.36
3. BC Kokerel 2 4 12 90.69
4. ABC 't Töpke 4 12 83.88
5. BC Tegelen 2 4 10 76.84
6. De Oase 3 2 10 81.03

KOT '50 2. Foto: Jan Rosmulder  
Dagbiljarten PK libre klasse 3-4-5 in Steenwijk

Scheerder, Oerlemans en Meems 
nationaal kampioen

Klasse 3 Vereniging Pnt Gem HS %
1. Hennie Scheerder De Veemarkt 4 2.10 14 93.33
2. Jan van Dongen Steeds Vooruit 4 2.52 11 90.00
3. Gerard Driessen Almere '83 4 2.36 15 86.66
4. Jaap van der Sman CRB Bollenstreek 0 1.79 12 65.00
Klasse 4
1. Ad Oerlemans RBCW 6 1.63 9 100.00
2. Harry Grimbergen The Old Counters 4 1.42 11 92.12

3. Nelis de Vries BF Gooi- en Vecht 2 76.96 12 76.96
4. Gerrit Nijenhuis RBC Doetinchem 0 1.62 12 81.11
Klasse 5
1. Jan Meems OBV 4 0.79 6 92.38
2. Bertus Sijbrands Almere '83 3 1.33 7 97.77
3. Bouk Banen CRB Bollenstreek 3 1.60 9 97.22
4. Frie van Bokhoven Carambole Recr 2 1.25 7 85.18

Vlnr: Ad Oerlemans, Hennie Scheerder en Jan Meems. Foto: Bertus Sijbrands

Eddies hotel restaurant
Hof 126 128 

5571 CA Bergeijk
Tel: 0497 575501
www.eddies hr.nl

http://www.debiljartballen.nl
http://www.eddies%ED%AF%80%ED%B0%81hr.nl
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België Redactie:
Bart Van Reeth
Tel.: 0485-286593
E-mail: bart.van.reeth2@telenet.be

Burgmans Biljarts
Breng ook eens een bezoek aan onze webwinkel,hier vindt u een uitgebreid assortiment biljartartikelen

Neerrijt 51, 5575 CB Luyksgestel
+31 (0)497 542214

www.burgmans-biljarts.nl

BILJARTCLUB DE NOORDERKEMPEN
Missiehuislei 11 – B2920 Kalmthout (Heide) (België)

Biljarts:
3 biljarts formaat 2,30 m  2 biljarts formaat 2,85 m

Contactgegevens:
Website: www.bc de noorderkempen.be

Lid/Sponsor worden? Neem contact via ronny.mathysen@gmail.com
Volg ons ook op f via onze pagina Biljartclub De Noorderkempen

Clubdagen: dinsdagavond – woensdagnamiddag  vrijdagavond
Aangesloten bij de Koninklijke Belgische BiljartBond (KBBB FRBB)

Online scorebordsysteem:
Volg ALLE wedstrijden online via de weblink

opdemeir tornooi webapp.appspot/com/online scores.htm?club=AA11

Taverne – Biljartzaal

DE DEKEN
Oude Barreellei 1 • 2170  Merksem

+32 (0)3 / 645 80 50
3 biljarts 2,84 m. – 4 biljarts 2,10 m.

Elke dag geopend vanaf 10.00 uur – Verzorgde Snacks

Toernooi Driebanden MB in Op De Meir

Tweede plaats in hoofdtoernooi 
voor Eddy Leppens

Aan het einde van elk seizoen richt BC
Op De Meir haar jaarlijkse driebanden-
toernooi op groot formaat in. Er wordt
gespeeld in drie categorieën volgens
moyenne en aantal te spelen punten.

Zoals steeds konden
ze in Emblem weer
rekenen op een uit-
gebreid deelnemers-
veld en de hoofdvo-
gel in categorie A
werd afgeschoten
door Eddy Merckx
die 'thuisspeler' Ed-
dy Leppens op de
tweede plaats hield.
De derde prijs viel in
handen van Koen
Saver. In categorie B
telde het podium
achtereenvolgens

Bjorn Boels, Frans Sijsmans en Freddy
Van Camp. In categorie C werden de
prijzen verdeeld onder Kris Verhaegen,
Mil Oorts en Wim Smits. 
Bart Van Reeth

De laureaten van categorie A poseren na afloop van de finale

NIDM – seizoen 2019 – 2020

Alle ogen gericht op versterkt BC Deurne 
Het nieuwe speelseizoen komt eraan en
de eersteklasse teams van het nationale
driebanden hebben hun spelers in stel-
ling gebracht. Enkele opmerkelijke ver-
schuivingen bij de oudgedienden van
de hoogste afdeling maar ook de in het
oog springende promotie van Mister
100 Lier 2 waardoor de schapenkop-
pen dus voortaan met twee teams aan-
treden. Evenzeer valt de degradatie van
Zanzibar op en Masters mag voor de
eerste keer in haar bestaan proberen te
bevestigen. In Westvlaanderen wordt
uitgekeken naar de derby's tussen Brug-
se en Kortrijkse maar de hoofdvogel
wordt afgeschoten door meervoudig
landskampioen BC Deurne. Met het
binnenhalen van Frédéric Caudron be-
schikken de Antwerpenaren andermaal
over een top team en ze zijn het aan
zichzelf verplicht minstens een nieuwe ti-
tel te ambiëren. Als het sterke Biljartex-
press geen roet in het eten strooit na-
tuurlijk want met Eddy Merckx, Martin
Spoormans, Frans van Kuijk en Gerwin
Valentijn vormt het Turnhoutse team een
hecht en solied blok dat vorig seizoen
zijn status van topper alle eer aan deed.
BC De Ploeg probeert het met kopman
Jef Philipoom die onder andere Thérèse
Klompenhouwer naast zich vindt. Eddy
Leppens en Barry van Beers blijven de
sterkhouders bij BC Op De Meir dat
naar goede gewoonte met ambitie aan

het seizoen begint. Na vele seizoenen
als aanvoerder is Leppens inmiddels
vergroeid met de Emblemse club en dat
is wellicht de basis van haar kracht.
Wie de kampioenskroon in de NIDM
op het hoofd mag zetten weten we na
tweeëntwintig speeldagen, maar dat
het spannend belooft te worden, staat
nu al vast.
Bart Van Reeth

De namen Eddy Leppens en 
BC Op De Meir worden inmiddels 
in één adem uitgesproken
Foto: www.billiardsphoto.com Dirk Acx   

Blauwstraat 24
2850 BOOM
GSM: +32(0)498.57.61.38                        Ook dartartikelen verkrijgbaar
www.ericdaelman-biljartshop.be

Belgen spelen New-York en Istanboel plat 

De kannibaal van het driebanden 
en de altijd gevaarlijke Luikenaar
Hij dankte zijn bijnaam 'de kannibaal'
aan het feit dat hij in de jaren zeventig
van vorige eeuw zijn tegenstrevers bij-
na letterlijk opvrat. Wielrenner Eddy
Merckx wordt nog altijd beschouwd als
de allergrootste kampioen van het wiel-
rennen en tot op heden blijft hij een
voorbeeld voor veel jonge renners die
per fiets op weg zijn naar de eeuwige
roem en glorie. Zijn naamgenoot -feno-
meen in het biljarten- mag zich voor-
taan gerust de kannibaal van het drie-
banden noemen, want wat de beschei-
den Eddy Merckx uit Aartselaar
presteerde in New-York en Istanboel
heet op zijn minst een waar huzarenstuk
te zijn. In de Amerikaanse metropool
versloeg Merckx in de finale Torbjörn
Blomdahl met 40-10 in amper 10 in-
nings en even later zette hij alweer een
monsterprestatie neer in de Survival 3C
Masters in het Turkse Istanboel, waar de
finale uitmondde in een ware België –
Zuid-Korea. Met een straatlengte voor-
sprong van 134 punten op Haeng-Jik
Kim (46), Jae-Ho Cho (33) en Roland
Forthomme (27) zette Merckx in combi-
natie met zijn zege in New-York waar-

schijnlijk zijn
beste prestatie
ooit neer. Roland
Forthomme, nog
vaak onderschat
en al even vaak
vergeten te ver-
noemen als abso-
lute topper liet
ook nu weer van
zich spreken. 
Want zet de superprestatie van Merckx
misschien de verdienste van de anderen
een beetje in de schaduw, dan zorgde
Forthomme er toch voor dat hij nog met
de gedeelde derde plaats op zak terug-
keerde uit Turkije. Een en ander had na-
tuurlijk te maken met zijn gemiddelde
van 3.153 dat de Luikenaar speelde in
de eerste halve finale. Eddy Merckx ver-
diende 50.000 dollar aan het avontuur
en Roland Forthomme hield er ook nog
een mooie 15.000 dollar aan over.
Maar het allerbelangrijkste is en blijft
het feit dat het weer onze landgenoten
zijn die hun absolute superioriteit in het
driebanden hebben bewezen.
Bart Van Reeth

Foto: Ton Smilde

mailto:bart.van.reeth2@telenet.be
http://www.burgmans-biljarts.nl
http://www.billiardsphoto.com
http://www.bc%ED%AF%80%ED%B0%81de%ED%AF%80%ED%B0%81noorderkempen.be
mailto:ronny.mathysen@gmail.com
http://www.ericdaelman-biljartshop.be


Kortrijksestraat 19
8501  HEULE

0494/40.35.19.
www.degildehogerop.be

Aangenaam en sfeervol biljartlokaal
6 biljarts 2m30 en 2 biljarts 2m84

Waar biljart meer is dan competitie alleen …

Openingsuren:
Maandag, donderdag & vrijdag vanaf 15u00

Dinsdag vanaf 17u00
Zaterdag vanaf 14u00

Zondag van 9u00 tot 12u30

Correspondentieadres:
De Moor Frederik – Tuttegemstraat 36

9870 Machelen (O.-Vl.)
M. : 0496/26.44.85.

frederik.de.moor1@telenet.be

Biljartnieuws België

Jules Moretuslei 179 
Wilrijk

Ma-Di 18h tot 00
Woe tot zaterdag 13h tot 00h

Zondag Gesloten

4 Snookers - 6 Pool - 2 Carambole

Henegouwse club toont meteen ambitie

De snelle opmars van BCC Doornik 
in de NIDM

Biljartclub Carambole Tournai (Doornik)
vatte in 2017 het idee op om met een
team aan te treden in de Nationale
Interclub Driebanden op Matchtafel.
Het dwong de club tot investeringen
want er moest een tweede biljart 2,84
meter worden aangekocht, digitale sco-
reborden moesten worden aangeschaft
en de ambitie was dermate groot dat
de club er een punt van maakte met een
zo kwalitatief mogelijk team voor de
dag te komen. Michel Millet, op dat mo-
ment met BC Kortrijkse actief in 3de af-
deling werd met die klus belast. In fe-
bruari 2018 konden de Henegouwers
over het juiste materiaal beschikken en
werd er ingeschreven  voor de nationa-
le driebandencompetitie. BCC Doornik
zou het seizoen aanvatten met meer-
voudig Frans kampioen Richard Bitalis,
excellentieklassers Steve Dorard en
Frédéric Godefroidt en de eersteklassers
Julien Florent en Michel Millet. Het doel
was zo snel mogelijk te promoveren

vanuit de 4de klasse en uiteindelijk door
te stoten naar de 2de divisie. Met de
sterkte van het team als leidraad besloot
het Nationaal Comité van de KBBB om
het team in het seizoen 2018-2019 me-
teen te laten opdraven in de 3de af-
deling. BCC Doornik versterkte zich dan
met Georges Demos die helaas omwille
van gezondheidsproblemen alweer
moest afhaken. De vier protagonisten
flikten dan het kunstje en BCC Doornik
promoveert reeds na één seizoen in de
NIDM naar de 2de klasse, na een nek
aan nek race met LTB Erquelinnes. BCC
Doornik vat het nieuwe seizoen aan met
een versterkt geheel. De Fransman
Cédric Melnytschenko wordt vaste
waarde.   Dylan Parent, Julien Florent,
Gérome Dieu en de Nederlander Dan
Breur vullen de reservebank. Michel Mil-
let zal  een tweede team aanvoeren,
dat in de 4de afdeling van start gaat.

Bart Van Reeth

In aanwezigheid van de Doornikse burgemeester werd de nieuwe ploeg voorgesteld

In Memoriam

Marcel Tanghe
verliest ongelijke
strijd
Na een moedig gevecht tegen zijn ziekte
overleed Marcel Tanghe op 72 jarige leef-
tijd. Tanghe was een fervent deelnemer aan
de super prestigewedstrijden in Oost- en
Westvlaanderen. 
Onze redactie houdt eraan haar medeleven
te betuigen aan familie en vrienden en ken-
nissen van de overledene.

Biljartwereld neemt 
afscheid van 
Reginald Bommerez

Reginald Bommerez, biljartvriend van
fotograaf Dirk Acx en bevlogen biljar-
ter is ons op 77 jarige leeftijd ontval-
len. 

De redactie biedt langs deze weg
haar medeleven aan, aan de familie,
de vrienden en de kennissen van de
overledene. 

Artistiek Biljart

Vervliet pakt ook zevende manche 
en kroont zich tot eindwinnaar

In het 7de rankingtornooi ging de zege
naar Erik Vervliet en daarmee sloot de
Schotenaar ook als eindwinnaar het
artistieke seizoen af. Met bijna 20 pro-
cent punt meer op de tabellen liet
Vervliet Wilms en Vloemans ver achter

zich in Oud-Turnhout. In de ran-
kingstand deelden de twee opponenten
de tweede plaats met 190 punten
terwijl de winnaar aftikte met 214.
De beperkte deelnames van Walter Bax
en Eric Daelman maakten de competitie
in het afgelopen seizoen minder span-
nend en dat zorgde er ook voor dat
Belgisch kampioen Daelman en eeuwi-
ge opponent Bax op de rankinglijst
voorkwamen op de vijfde en zevende
plaats. 
Het VAS (Vereniging van Artistiek Spe-
lers) maakte inmiddels haar rankingka-
lender voor 2019-2020 op. En die ziet
er als volgt uit :

31aug & 01 september 2019 OBA
(Oostende)
07 & 08 september 2019 Argos (Gent)
27, 28 & 29 maart 2020 Snooker
Pocket (Deerlijk)
25 & 26 april 2020 Op de Meir
(Emblem)
23 & 24 mei 2020 DOS (Roeselare)
13 & 14 juni 2020 Biljartvrienden
(Oosthoven)

Bart Van Reeth

Erik Vervliet hoopt een vervolg te
breien aan zijn successen van vorig
seizoen

Snooker – 10 Reds toernooi in Bal-enzo

Crabbé wint de breakbonus maar 
Simoens wint het toernooi 

Een vol deelnemersveld en een mooie
mix van competitiespelers en recreanten
konden ze verwelkomen in de Wilrijkse
biljarttempel.
Er werd gespeeld in vier poules van vijf
spelers waarvan de eerste twee konden
doorstoten naar de kwart finale. 
Uit die eliminatie bleven Luk Simoens,
Tim Crabbé, Jean-Pierrre Nelemans en
Kristof Van Den Berge over. 
Simoens en Nelemans wonnen hun par-
tijen en stonden tegenover elkaar in de
finale. Luk Simoens versloeg Jean-Pierre
Nelemans en won daarmee het toer-
nooi. 
Er werden breaks genoteerd van 31,
37, 41 en 47 punten en de bonus ging
naar Tim Crabbé die een break van 51
scoorde..

De eer én de cheque gingen naar Luk
Simoens (Foto: Tom D'haeseleer)

KBBB innoveert met positieve ingreep

Aanpassing reglement breidt 
gebruik van keu-hulpmiddelen uit
Vroeger specifieerde het sportreglement
van de KBBB dat verlengstukken aan de
keu enkel mochten worden gebruikt op
het 2,84 meter formaat of op expliciete
vraag voor mensen met bijvooorbeeld
een fysieke beperking op de kleinere ta-
fels. In het nieuwe reglement wordt on-
der artikel 2.6 – D aangegeven : Eén
verlengstuk, met een maximale lengte
van 0,95 m. is toegelaten. Een telefoon-
tje naar Louis Masson, sportbestuurder
van het gewest Antwerpen leert ons dat

het verlengen van de keu dus voortaan
is toegestaan op àlle formaten en nog
meer specifiek : in àlle disciplines. We
verwachten dat deze wijziging het bil-
jarten in een aantal gevallen toch wel
comfortabeler zal maken, meer be-
paald bij het spelen van evidente figu-
ren die voorheen buiten het bereik van
de speler lagen. Een positieve wending
dus.

Bart Van Reeth

http://www.degildehogerop.be
mailto:frederik.de.moor1@telenet.be


De nationale finale 2018-2019 van het
5-kegelspel werd gewonnen door
BCAC Damprémy. De Walen bleken de
sterksten in een finale met drie waar AS
Charleroi en DOS Roeselare 2 partij
werden gegeven. Er werd gespeeld in
'singles' en 'doubles' en de Westvla-
mingen werden uiteindelijk tweede. Het
'5 quilles' wint steeds meer aan popula-
riteit en verwelkomt almaar nieuwe spe-
lers maar blijft toch vooral een West-
vlaamse en Waalse aangelegenheid.
Voorzitter van de nationale sportcom-

Biljartnieuws België

Café "OP DE MEIR"
Marc Verhaegen - Ann Dom 

Liersesteenweg 118
2520 Emblem % 03/489 12 06 

opdemeir@skynet.be 
Open alle dagen 
vanaf 10.30 uur, 

zaterdag en zondag 
vanaf 12.00 uur

Maandag gesloten 
2 biljarts 2,84 m.
1 biljart 2,30 m.

TAVERNE

NEW AVENUE
BLANCEFLOERLAAN 63

2050 ANTWERPEN – LINKEROEVER
03 / 219 06 06

leodewolf@hotmail.com
verzorgde snacks & dagschotels

2 x biljart 2,10 m. - 2 x biljart 2,85 m.
Lokaal van B.C. AVENUE

Plezier beleven aan de biljartsport doe je bij BC De Noorderkempen

Twee kampioenen in de bloemen 
gezet tijdens gesmaakte barbecue

Lekker eten en heerlijke wijn. De familie
Mathysen, bezielers van BC De Noor-
derkempen kennen er wat van. In aan-
wezigheid van een aantal nieuwkomers
en bijna alle leden sloot de Kalmthoutse
biljartvereniging haar seizoen af met
een overheerlijke barbecue. Het is het
jaarlijks terugkerende hoogtepunt in het
lokaal aan de Missiehuislei. Bijpraten,
ambitie tonen, plannen maken en soms
even wegdromen. Het hoort bij het ima-
go van deze hechte familieclub en geeft
een meerwaarde aan haar bestaan.
Een échte vereniging. In de letterlijke zin
: deze club brengt mensen samen.
Sportbestuurder Ronny Mathysen zette
de krijtlijnen uit voor het seizoen 2019-
2020 en samen werd er teruggeblikt op
het afgelopen speeljaar. In het seizoen

2019-2020 treedt
BC De Noorderkem-
pen aan met twee
vrijspelteams, twee
teams in het bandsto-
ten en een team in
het driebanden op
2,30 meter-biljart.
Op het 2,84 meter-
biljart zal de club
drie combinaties in
stelling brengen
waarvan één in de
Beker Willy Meul-
ders en twee in de
NIDM, respectieve-

lijk in de derde en vierde afdeling. Tra-
ditiegetrouw vierde de club ook haar
kampioenen, met als hoogtepunt  de
huldiging van Marc Stoop die in de in-
dividuele competitie bandstoten Ant-
werps districtkampioen werd. Verder
was het uitkijken naar de einduitslag
van het driedelige 'Guus Geluk' tornooi.
Een intern tornooi dat vooral bedoeld is
om ook de wederhelften van de spelers
aan de biljarttafel te brengen en drie
gezellige zaterdagavonden te beleven.
Goed voor de groepsgeest en bevor-
derlijk voor de lachspieren. Wim Van
Den Heuvel bleek de meest regelmatige
'geluksvogel'. Hij ging dan ook met  de
begeerde wisselbeker naar huis.

Bart Van Reeth

Ruim deelnemersveld op zomertoernooi in Merksemse Nieuwe Lantaarn

Eddy Mortier haalt alles uit de kast en 
wint geslaagd driebandentoernooi
De organisatoren,
Gerry Blancquaert
en Alex Lemaire kun-
nen tevreden terug-
blikken op het ge-
slaagde toernooi dat
over vier dagen liep
en waarvoor achten-
veertig deelnemers
opdaagden. Geluk-
kig kon het duo reke-
nen op de steun en
medewerking van
hun wederhelften en
de deelnemende
spelers zodat deze
eerste editie zich alvast vertaalde in een
onverdeeld succes. Het  toernooi werd
afgewerkt op twee biljarts van 2,10 me-
ter en werd in hoofdzaak bevolkt door
spelers met een licentie van de KBBB,
de ADL2000 (Antwerpse Drieband Li-
ga) of de PDF (Putse Drieband Federa-
tie) op zak. Dat maakte dat van onge-
veer 95% van de deelnemers de moy-
enne gekend was. De formule werd ge-
speeld volgens de regels van de
ADL2000 met als doel op 30 beurten
uit te spelen voor het behoud van het
gemiddelde. Een mooie wedstrijdsprei-
ding met op donderdag en vrijdag de
voorronden, op zaterdag de 1/8ste
finales en op zondag de 1/4de t.e.m.

de finale leek bij de deelnemers erg in
de smaak te vallen. Die finale werd ge-
wonnen door Eddy Mortier (23 speel-
punten) die een zware eindsprint dien-
de in te zetten om Kurt Verhaegen (17
speelpunten) die één schamel punt te-
kort kwam, van de zege te houden. Uit-
slag 23-16 in exact 30 beurten. Mortier
ging met de hoofdprijs aan de haal
maar de verliezende finalist mocht nog
twee begeerde prijzen aan zijn palma-
res toevoegen. Verhaegen won de prijs
voor de kortste partij, gespeeld gedu-
rende het toernooi : 17 in 17 innings of
1,000 moyenne én de prijs voor de
hoogste serie van 8 punten. 
Bart Van Reeth

Eddy Mortier wordt uitgebreid gefeliciteerd door de 
partners van de organisatoren

Hoelang blijft Waals talent nog onder de radar ?

Pascal Redant won drie regionale 
titels en een nationale finale

Veel nieuws van de andere kant van de
taalgrens ontvangen we niet. Waar-
schijnlijk is onbekend ook onbemind bij
onze Franstalige landgenoten, maar on-
ze speurneus voor wie de taalbarrière

geen belemmering vormt, komt alles op
het spoor. Pascal Redant was -althans in
Vlaanderen- een nobele onbekende tot
we een kijkje gingen nemen op de web-
site van het KBBB-gewest Henegouwen-
Namen. Redant blijkt het voorbije sei-
zoen liefst vier titels voor zijn rekening te
hebben genomen. In het libre op match-
tafel (90 en 120 speelpunten)werd hij
kampioen van het gewest. Op het klei-
ne biljart won hij een gelijkaardige titel
naar 210 punten en in het kader op
groot formaat (70 en 90 punten) bleek
de speler van TB Erquellines ook de
sterkste te zijn. Met de nationale titel
210 libre op klein formaat zette de
Waal de kroon op het werk. Als toe-
maatje kan hij ook nog eens uitpakken
met zijn tweede plaats in de nationale
finale 90/120 vrijspel op groot for-
maat. Pascal Redant : een naam om in
de gaten te houden dus.
Bart Van Reeth

www.espa-biljarts.be
“uw biljartspecialist sinds 1989”

T  0495/22.22.33.   Email.  espabiljarts@telenet.be
Kruisboommolenstraat 7/2      B-8800 Roeselare-Beveren

Herberg Ter Heide zet punt achter het biljarten

Billiard Promotion Team verhuist naar Deurne 
en BC Polygoon houdt op te bestaan

tisch probleem voor thuisclub Billiard
Promotion Team dat met een aantal
teams, actief in de NIDM, op zoek
mocht naar een ander lokaal. 
Voorzitter Dave Scheurweghs vond met
zijn vereniging al snel onderdak. BPT
speelt voortaan in de Deurnese Arena,
waar ze de accomodatie delen met BC
Deurne en BC Arena. BC Polygoon, de
andere club die ook in Herberg Ter Hei-
de haar basis had ontbond zichzelf en
wat nog restte van het ledenbestand
vond voornamelijk aansluiting bij BC De
Middel in Essen-Wildert. 
Dat BPT in de nog haast nagelnieuwe
Arena gaat biljarten is voor de club na-
tuurlijk een prima zaak. Keerzijde van
de medaille is wel dat het competitieve
biljart nu volledig uit Brasschaat ver-
dwenen is. Althans voor wat de KBBB
competities betreft toch.

Bart Van ReethGeen kopzorgen meer voor voorzitter
Scheurweghs want BPT is onder dak
Foto: www.billiardsphoto.com/Dirk Acx

Ook 5-Kegelspelers staan weer aan de start

BCAC Damprémy sluit seizoen af 
met winst in de nationale finale

Jarenlang was Billiard Promotion Team
het vertrouwde gegeven van de Bras-
schaatse Herberg Ter Heide. 
De zaakvoerder besloot echter na het
seizoen 2018-2019 een andere koers
te gaan varen en in het nieuwe concept
van de zaak was geen plaats meer voor
het biljarten. De twee biljarts van 2,84
meter en het biljart van 2,10 meter ver-
dwenen uit de horecagelegenheid. Die
ingreep betekende meteen een prak-

missie 
5-Kegels,
Francky
Deconinck
heeft de
kalender
voor
2019-2020 opgesteld en als we het
goed begrepen hebben beginnen de
spelers van dit unieke biljartspel op 14
september aan hun speelseizoen.

Bart Van Reeth

mailto:opdemeir@skynet.be
mailto:leodewolf@hotmail.com
http://www.espa-biljarts.be
http://www.espa-biljarts.be
http://www.espa-biljarts.be
mailto:espabiljarts@telenet.be
http://www.billiardsphoto.com/Dirk
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Marc Bijsterbosch derde bij 
Eurotour poolbiljart in Veldhoven

Marc Bijsterbosch (25) is tijdens de Eu-
rotour 9-ball op de derde plaats geëin-
digd. De voormalige Eindhovenaar
kwam in de halve finale tegen Denis
Grabe uit Estland met 7-5 voor maar
verloor met 7-9. Grabe ging vervolgens
in de finale tegen Mario He uit Oosten-

rijk met 2-9 onderuit. Met 193 deelne-
mers aan de start bleek Bijsterbosch de
veruit beste Nederlandse speler. Hij ge-
raakte in conferentiecentrum Koningshof
te Veldhoven dan ook probleemloos tot
de laatste vier. De pas 14-jarige Yan-
nick Pongers baarde in zijn woonplaats
opzien door wereldtopper Niels Feijen
met 9-8 uit te schakelen. Pongers en Bij-
sterbosch komen beiden uit de koker
van SPC Woensel. De laatste 32 bete-
kende het einde voor Tim de Ruyter, Ivar
Saris en Alex Lely. In de Eurotour Top 12
is Marc Bijsterbosch met de achtste
plaats de beste Nederlander. Ivar Saris
bezet de twaalfde plek. 
Eurotour Top 12 Land Pnt
1. Joshua Filler Duitsland 2490
2. Eklent Kaci Albanië 2275
3. Mateusz Sniegocki Polen 2160
4. Denis Grabe Estland 2055
5. Mark Gray Groot Brittannië 2055
6. Ralf Souquet Duitsland 2050
7. Maximilian Lechner Oostenrijk 2050
8. Marc Bijsterbosch Nederland 2020
9. Francisco Sanchez Ruiz Spanje 2005

10. Fedor Gorst Rusland 2005
11. Damianos Giallourakis Griekenland 1980
12. Ivar Saris Nederland 1955

Marc Bijsterbosch. Foto: Jan Rosmulder

EK poolbiljart jeugd in Veldhoven

Brons voor Tara Verharen en 
landenteam pupillen

Tara Verharen uit Den Haag bezorgde
Nederland met een derde plaats in het
8-ball meisjes de eerste medaille tijdens
het EK poolbiljart jeugd. In conferentie-
centrum Koningshof te Veldhoven
strandde Quinten Pongers bij de junio-
ren in deze spelsoort in de kwartfinales.
Zijn 14-jarige broer Yannick verloor
eveneens in de kwartfinale van het
straight pool, maar dan bij de pupillen
(-17 jaar)  met 73-75 van Luka Galic.
Pongers zag de speelbal bij een 74-64
voorsprong in de pocket verdwijnen
waarna Galic het duel besliste. Bij de
laatste zestien had de Kroaat ook al Mi-
ka van Berkel (13) uit Eersel uitgescha-
keld.   
Het Nederlandse team onder 17 jaar
heeft brons behaald tijdens het EK pool-
biljart. Belarus (Wit-Rusland) bleek in de
halve finale met 1-2 nipt te sterk. Yan-

nick Pongers (Veldhoven) verloor met 2-
6. Mika van Berkel (Eersel) bracht de
stand na 6-3 winst in evenwicht. De be-
slissing viel na een thriller op de derde
pooltafel. Mitchel Knuever trok met 6-7
aan het kortste eind.  

Tara Verharen. Foto: Jan Rosmulder

Nederlands pupillenteam met vlnr: Met Mitchel Knuever, Yannick Pongers, Sonny
Haegmans en Mika van Berkel. Foto: Melissa Kuys Fotografie, www.ewop.nl

EK poolbiljart senioren
Goud voor Jesse Thehu en Nederlands team 

Al bij de eerste spelsoort van het EK
poolbiljart senioren was er succes in
Veldhoven. Jesse Thehu won namelijk
goud bij het straight pool. Hij leek in de
finale royaal af te rekenen met Sa-
scha Specchia maar het werd toch nog
spannend gezien de 100-91 uitslag.
Specchia had in de halve eindstrijd nog
Jim Telfer uitgeschakeld, die dus brons
behaalde. Deze kleur medaille was er
in het 8-ball ook voor Thehu. Het Neder-
lands team eindigde op de hoogste tre-
de. Tegen Slovakije hadden Jesse Thehu

(bye), Jim Telfer en Martijn Woonings
een gemakkelijke start. In het vervolg
van het EK werd Woonings vervangen
door René Peeters. Zwitserland bleek
een maatje te groot maar via de verlie-
zersronde kwam Nederland toch in de
halve eindstrijd. Toen revancheerde
men zich tegen de Zwitsers. In de finale
tegen Portugal won Thehu met 7-4 ter-
wijl Peeters met 8-4 aan het langste eind
trok. Telfer kon toen bij 6-6 eveneens
feest gaan vieren. Melvin Reese was de
teamcaptain.

Vlnr: Melvin Reese, Martijn Woonings, Jim Telfer, René Peeters en Jesse Thehu.
Foto: EPBF/DK

Marco Teutscher glorieus winnaar 
US Open 10-ball
In Las Vegas zorgde Marco Teutscher
(27) voor een geweldige prestatie door
de US Open 10-ball op zijn naam te
brengen. De voormalige speler van SPC
Woensel is tegenwoordig woonachtig
in Nieuw Zeeland. In de openingsronde
had hij een bye. Mason Koch was de
eerste die de kwaliteiten van Teutscher
ondervond: 9-5. Tegen Skyler Wood-
ward, een rematch van de US Open 9-
ball eerder dit jaar, werd het een thriller
gezien de 9-8 zege. Shane Van Boe-
ning was de volgende tegenstander en
Marco Teutscher zag hem na een 4-0
voorsprong via 7-7 op gelijke hoogte
komen. Verder kwam de Amerikaan
niet gezien de 9-7 eindstand. Thorsten
Hohmann werd met dezelfde cijfers aan
de kant geschoven. Daarna liep Teut-
scher tegen zijn, naar later bleek, enige
nederlaag aan. Dennis Orcollo versloeg
hem middels 6-9. Het herstel volgde met
een 9-6 overwinning op Jeffrey De  Lu-
na. Dit leverde een plaats in de finale
op en daar trof Teutscher met Dennis Or-
collo een voormalige te sterke oppo-

Marco Teutscher. Foto: Jimmy Henry
nent. Deze keer liet Marco Teutscher
zien dat alleen hij recht had op de titel:
11-9. Bij het aansluitende US Open 8-
ball legde Teutscher beslag op de der-
tiende positie.

3e klasse driebanden klein Midden-Brabant

Finale bij ‘t Hartje van Oosterhout
Op 20, 21 en 22 september wordt bij ’t
Hartje van Oosterhout aan de Braak 31
in Oosterhout de finale derde klasse
driebanden klein van het district
Midden-Brabant gehouden. De aan-
vangstijden zijn: vrijdag 19.00 uur, za-
terdag en zondag om 11.00 uur. De
spelers zijn ingedeeld in twee poules
van vijf. De partijlengte is variabel.

Deelnemers poule A
Naam Vereniging moy Tmc
1. Danny Weijters De Hoef 0.359 18

2. Jeroen Hamers METT 0.359 18
3. Marcel de Brouwer METT 0.359 18
4. Dennis Ripzaad D’n Berg 0.352 18
5. Jan Quist D’n Berg 0.347 18

Deelnemers poule B
Naam Vereniging moy Tmc
1. Dick van Haren Landzicht 0.359 18
2. Ger van Veldhoven BVWG 0.359 18
3. Peter Schoemans METT 0.359 18
4. Aad Campfens BVWG 0.359 18
5. Ineke Leeggangers D ’n Berg 0.302 16

Tien wedstrijdbiljarts 2.30 m
Twee matchtafels 2.85 m

Biljartcentrum Oegstgeest
Voscuyl 38a - 2341 BJ OEGSTGEEST

071-5173838
www.biljartcentrumoegstgeest.nl

www.debiljartballen.nl

District Midden-Brabant
Finale vierde klasse libre
Op 2, 3, 5 en 6 oktober wordt bij De
Witte Brug aan de Nieuwe Vaart 36 in
Sprang-Capelle de districtsfinale vierde
klasse libre van Midden-Brabant ge-
speeld. Op doordeweekse dagen is de
aanvang 19.00 uur en in het weekend
11.00 uur.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy Tmc
1. Andreas van Dooren BVWG 1.33 41
2. Arjan van de Sande BSV 1.23 39
3. Paul van Weert Landzicht 1.18 37
4. Ria Heesters BVWG 0.901 33
5. Marcel Mandjes Landzicht 0.73 29
6. Petra Kastelijns Landzicht 0.67 27
7. Gerard de Koning Landzicht 0.64 27
8. Michel van Weert Landzicht 0.41 23
9. Lenie Heesters BVWG 0.40 23

http://www.ewop.nl
http://www.debiljartballen.nl
http://www.biljartcentrumoegstgeest.nl
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World Cup of Pool in Leicester

Niels Feijen en Marc Bijsterbosch 
stranden pas in halve finale

Het duo Niels Feijen en Marc Bijster-
bosch kan terugzien op een mooie editie
2019 van de World Cup of Pool in Lei-
cester. In de openingsronde werd Zuid-
Afrika met 7-2 opzij gezet. Bij de laatste
16 ontmoette men het USA van Shane
van Boening en Skyler Woodward. Ook
dat leverde met 7-3 een ruime zege op.
Titelverdediger China was vervolgens de

volgende horde die met 9-5 bekwaam
werd genomen. In de halve eindstrijd
stond Filippijnen op het programma en
het werd een 6-9 nederlaag voor Feijen
en Bijsterbosch. In de finale versloeg het
Oostenrijk van Albin Ouschan en Mario
He tegenstander Filippijnen met 11-3.
Het betekende de tweede zege voor
Oostenrijk in de WCOP.

Foto: BetVictor World Cup of Pool/JP Parmentier  

Quinten Pongers wederom tweede

Tim Jonkman prolongeert 
Nederlandse titel Chinese Pool
Het tweede NK Chinese
Pool lag met 24 deelne-
mers ruim boven het
aantal van de eerste edi-
tie. De beste vier spelers
vertegenwoordigden
voor een belangrijk deel
de toekomst van het (al
dan niet Chinees) pool-
biljart: Lynn Pijpers (18),
Jan van Lierop (19), Tim
Jonkman (30) en Quin-
ten Pongers (17).
De laatste twee deelne-
mers zouden, net als vo-
rig jaar, de finale spe-
len. En net als in 2018
jaar was ook nu Jonk-
man de sterkste, al bood
Pongers veel meer
tegenstand dan vorig
jaar. De tweevoudig
Nederlands kampioen
Chinese Pool Jonkman
(SPCWoensel.nl) won
een gratis vliegticket en
inschrijving voor het
China International
Open 2019 i.c.m. qua-
lifier World Masters. De-
ze vindt plaats in okto-
ber 2019 in Shijiazhu-
ang. Nauwelijks wan-
klanken dus op het twee-
de NK Chinese Pool,
met op de finaledag goede publieke be-
langstelling, fotografie van Stefan Os-
nabrug, en een goed bekeken livestre-
am van OrangeForks Productions. Ook
de nieuwe locatie The Wizards in Lely-

stad werd positief beoordeeld – niet in
de laatste plaats omdat The Wizards
zijn nek heeft uitgestoken, en de enige
plek in Nederland is waar een originele
Chinese Pool matchtafel staat.

”nieuw” adres * Met 320 m2 showroom/winkel.
Bolderweg 37 A/B * Gratis parkeren.
1332 AZ Almere-Buiten * Keuen reparatie klaar terwijl u wacht.
Tel: 036-5374054 * Speelklaar biljart, waar u materiaal kunt uitproberen.
info@vandenbroekbiljarts.nl * Diverse topeinden en pomeransen die u kunt uitproberen.

Biljart - Dart
Tafelvoetbal - Tafeltennis
Sjoelbak - Houten spellen

Op 31-8 en 1-9 te Doetinchem

Eerste Simonis Biljartlakens GP artistiek 
eerste klasse in De Veemarkt
In billardcafé De Veemarkt aan Vee-
markt 4 te Doetinchem vindt op zater-
dag 31 augustus en zondag 1 septem-
ber de eerste Simonis Biljartlakens GP
artistiek 1e klasse plaats. De, onder
voorbehoud, 14 deelnemers zijn ver-
deeld over 4 poules. De wedstrijden be-
ginnen op zaterdag om 10.30 uur en
duren dan tot ongeveer 20.00 uur. Zon-
dag aanvang eveneens 10.30 uur
maar einde dan rond 18.00 uur. Met
de Super Aramith Demonstration ballen
wordt er gespeeld op 2 Verhoeven
matchtafels. 

Poule A Plaats
1. Wilfrie Vermeer Deurne
2. Remy Sleijpen Hulsberg
3. Jan Jansen Almelo
4. Jan Ellenbroek Tubbergen

Poule B Plaats
1. Walter Crols Turnhout B
2. Fred Groen Purmerend
3. André Renkens Kerkrade
4. Wiel Pelzer Venlo 

Poule C
1. Jean-Marie Limbourg Queue du Bois B
2. René Kuijstermans Roosendaal
3. Willem Schreuder Noordscheschut

Poule D
1. Cock Ooms Venlo
2. Eric van Kampen Poortugaal
3. Johan v.d. Biggelaar Tilburg

Snooker & Poolcentrum Woensel
2 matchtafels I 4 klein-biljarts I 16 pool I 3 snooker I 10 dartbanen

keu verkoop en reparatie carambole vereniging gevraagd

WWW.SPCWOENSEL.NL
040 2481112  I WinkelcentrumWoensel 84d  I Eindhoven

Tim Jonkman. Foto: Stefan Osnabrug

mailto:info@vandenbroekbiljarts.nl
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